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Ringkasan Materi 
 

 

A. Pengertian Iman Kepada Hari Akhir 

Hari akhir atau hari kiamat adalah hari saat  makhluk-makhluk  Allah hancur atau binasa. Pada 

hari itu semua yang ada di dunia akan hancur lebur berantakan seperti anai-anai yang 

beterbangan. 

Beriman kepada hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu 

pasti akan datang  dan seluruh ummat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk 

menerima pengadilan dari Allah swt sebagai hakim yang Maha Adil. 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam surat Al Haj : 7 yang berbunyi : 

 

¨βr&uρ sπtã$¡¡9$# ×πuŠÏ?#u �ω |=÷ƒ u‘ $pκ
 Ïù �χr&uρ ©! $# ß] yèö7tƒ tΒ ’ Îû Í‘θç7 à) ø9$# ∩∠∪     

Artinya : 

Dan Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan 

bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. (Q.S. Al Hajj : 7) 

 

Al Qur’an menggunakan istilah yang beraneka ragam tentang hari akhir atau  kiamat, sekaligus 

sebagai penjelasan proses berlangsungnya, diantaranya adalah : 

1. Hari Kiamat (yaum al qiyamah), yaitu hari penegakan keadilan. Suatu hari yang ditentukan 

untuk melangsungkan pengadilan bagi setiap makhluq dan selanjutnya mendapat keputusan 

yang maha benar dari Allah swt. 

2. Hari Akhir (yaum al akhir), yaitu hari yang paling akhir dari sejarah makhluk sebelum 

kembali ke alam baqa. 

3. Hari Kegoncangan (yaum az Zalzalah), karena pada hari itu terjadi kegoncangan yang sangat 

dahsyat. 

4. Hari Pembalasan (yaum al ghasyiyah), karena pada hari itu Allah memberikan balasan 

kepada umat manusia. Yang beriman akan dimasukan ke dalam surga yang tinggi sedangkan 

yang kafir akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. 

5. Hari panggil-memanggil (yaum at tanad), yaitu pada hari setiap orang menemui kesulitan 

dan penderitaan, kemudian mereka memanggil orang lain untuk memohon pertolongan 

sementara yang lain tidak menghiraukan.  

6. Hari Ancaman (yaum al wa’iid), yaitu hari ketika Allah melaksanakan ancaman berupa azab 

kepada setiap makhluk yang tidak melaksanakan perintah-Nya. 

7. Hari kehinaan (yaum al khizy), yaitu hari ketika Allah menghinakan orang-orang yang 

durhaka kepada-Nya., 

8. Hari penimbangan (yaum al wazni), yaitu hari penimbangan amal baik dan buruk yang 

menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka 
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B. Ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan hari akhir. 

1. Gambaran kedahsyatan hari kiamat bisa menyebabkan wanita menyusui melalaikan anak 

yang disusuinya, ibu hamilpun melahirkan anaknya seketika, seperti dilukiskan dalam surat 

Al Hajj : 1-2 : 

 

$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# öΝ à6 −/ u‘ 4 �χÎ) s' s!t“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# í óx« ÒΟŠÏà tã ∩⊇∪   tΠöθ tƒ $yγtΡ÷ρt� s? ã≅yδ õ‹s? ‘≅à2 

 >π yèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôMyè|Êö‘r& ßìŸÒ s?uρ ‘≅à2 ÏN#sŒ @≅ôϑ ym $yγn=÷Η xq “t� s? uρ }̈ $̈Ζ9$# 3“t�≈ s3 ß™ $tΒuρ Ν èδ  
3“t�≈ s3 Ý¡ Î0 £Å3≈ s9uρ šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒ Ï‰ x© ∩⊄∪   

 Artinya : 

Hai manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu 

adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu 

melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang 

disusuinya dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia 

dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu 

sangat keras. (QS. Al Hajj :1-2) 

 

2. Tidak Seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat selain Allah swt. 

Firman Allah swt dalam surat Al Araf : 187. 

 

y7tΡθè= t↔ó¡ o„ Çtã Ïπtã$¡¡9$# tβ$−ƒ r& $yγ8y™ ó%ß∆ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγãΚù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’În1u‘ ( Ÿω $pκ
 Ïk= pgä† !$pκÉJø% uθÏ9 �ω Î) uθèδ 4   
 

 Artinya : 

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya". 

Katakanlah:"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku; tidak 

seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia". (QS. Al ’Araf :187) 

 
3. Tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat termasuk anak dan harta kecuali orang yang 

datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. 

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Asy Syu’araa (26) ayat  88-89 

tΠöθ tƒ Ÿω ßìx*Ζ tƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪   �ωÎ) ô tΒ ’tA r& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ ∩∇∪     

 

Artinya : 

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang 

menghadap Allah dengan hati yang bersih (Q.S. 26 : 88-89) 

 

C. Proses kejadian Kiamat sughro dan kubro seperti terkandung dalam Al Qur’an dan Hadits 

Bila dilihat dari proses kejadiannya kiamat dibadakan menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan 

kiamat kubra. 

1. Kiamat sugra (kiamat kecil) adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa 

dan  hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi,  dan 

lain-lain. Firman Allah dalam surat Al Qashash ayat 88, yang berbunyi : 

 ‘≅ä. >ó x« î7Ï9$yδ �ωÎ)   çµyγ ô_uρ  

Artinya : 

Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Dzat Allah (Q.S. Al Qashash : 88) 
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Bedasarkan ayat di atas jelaslah bahwa seluruh makhluk yang ada di dunia akan hancur dan 

binasa, saat makhluk-makhluk itu binasa maka boleh dikatakn sebagai kimat sugro termasuk 

bila seseorang menemui ajalnya maka itupun ter,asuk kiamat sugro, sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad saw  yang berbunyi : 

ŽéŽnflß@bflîčÓ@žoflß@bÓ@ž‡ÔÏ@žá�×@Ž‡flya@flpbflß@afl̂ ča@IïàÜí‡Ûa@êaëŠH@@ @
Artinya : 

Apabila salah seorang diantara kamu mati, maka sesungguhnya kiamatnya sudah dekat  

(H.R Ad dailami) 

 
2. Kiamat Kubra (kiamat Besar), adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta sehingga 

alam ini berganti dengan alam yang lain, yaitu alam akhirat. 

Peristiwa yang terjadi saat kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, diawali 

dengan tiupan sangkakala yang pertama. Setelah  itu bumi terangkat dan bergoncang hebat, 

gunung-gunung terlepas dari tempatnya, berterbangan dan bertabrakan seperti kapas yang 

ditiup angin, dan bumipun mengeluarkan isi perutnya. 

Firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Zal zalah ayat 1-3 

#sŒÎ) ÏMs9Ì“ ø9ã— ÞÚö‘F{ $# $oλm;#t“ ø9Î— ∩⊇∪   ÏMy_t� ÷z r&uρ ÞÚö‘F{ $# $yγs9$s)øO r& ∩⊄∪   tΑ$s%uρ ß≈ |¡ΡM}$# $tΒ $oλm; ∩⊂∪       

   

Artinya : 

apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah 

mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, dan manusia bertanya: "Mengapa 

bumi (menjadi begini)?", (Az Zalzalah : 1-3) 

 

Setelah semua hancur dan mati maka sangkakala kedua pun ditiup, saat ini Allah 

membangkitkan kembali semua manusia   dikumpulkan di alam mahsyar untuk menjalani 

pemeriksaan terhadap amal perbuatannya yang dilakukan ketika di dunia. 

Tetapi sebelum mereka dibangkitkan dan berkumpul di alam makhsyar terlebih dahulu mereka 

berada di alam barzakh. Dan  untuk lebih jelasnya perhatikanlah peristiwa berikut yang ada 

kaitannya dengan hari kiamat. 

 

a. Yaumul Barzakh, yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat yang sering disebut juga 

alam qubur. Pada alam ini manusia diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang amal 

perbuatannya di dunia. Jika mereka beriman maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur 

tetapi bila mereka ingkar siksa kuburlah yang akan mereka dapatkan. 

b. Yaumul ba’ats, yaitu hari ketika ummat manusia dibangkitkan dari alam kubur setelah 

malaikat peniup sangkakala meniupkan sangkakalanya yang kedua kali. Pada saat ini 

manusia dibangkitkan dengan keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal 

perbuatan masing-masing. Ada yang dibangkitkan dalam rupa babi hutan merekalah orang 

yang suka memakan barang haram seperti hasil riba, korupsi, suap, dan hasil haram lainnya. 

Ada juga yang datang dengan rupa monyet, mereka adalah orang yang suka memfitnah. Ada 

juga orang yang datang dalam keadaan buta, merekalah orang-orang yang melanggar hukum 

agama dan tidak adil di dalam memberi keputusan. Serta masih banyak lagi rupa-rupa yang 

lain. 

c. Yaumul Makhsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang makhsyar setelah 

dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu panggilan Allah swt. Disinilah semua 

manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. 

d. Yaumul Hisab, yaitu saat perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ketika 

dilaksanakan hisab ini yang berbicara bukanlah mulut, tetapi semua anggota badan yang 

mempersaksikan sehingga tidak ada satu pun perbuatan yang terlepas dari perhitungan. 

e. Yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal baik dan buruk. Hal ini menunjukan betapa 

besar keagungan serta keadilan Allah, sebab setelah diketahui timbangan amalnya. Allah 

akan memberikan imbalan yang setimpal dengan amal perbuatannya. 
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Kegiatan Kelompok 
 

 

� Kerjakan bersama kelompok kalian, cari dan kumpulkan enam kasus bencana alam dari media 

cetak (koran, majalah, tabloid) boleh juga dari hasil cetakan yang kalian peroleh dari internet. 

Lakukanlah analisis terhadap penyebab terjadinya bencana tersebut. Untuk mempermudah kerja 

kalian buatlah tugas tersebut dengan cara melengkapi tabel berikut ini : 

 

No Sumber Peristiwa Uraian   Penyebab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kegiatan Mandiri 
 

 

� Saat dibangkitkan kembali, manusia berada dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai 

dengan amal perbuatannya di dunia. Lengkapi tabel dibawah ini dengan keadaan manusia saat 

dibangkitkan. 

 

No Gambaran Keadaan manusia Perbutan di dunia yang dilakukan 
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Uji Kompetensi 
 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf 

a, b, c, atau d. 

 

1. Beriman Kepada Hari akhir merupakan rukun iman yang ke .... 

a. 2       c. 4    

b. 3      d. 5 

 

2. Mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti datangnya bagi ummat Islam hukumnya .... 

a. Wajib      c. Jaiz 

b. Haram      d. Mustahil 

 

3.         @ bflèîčÏ@flkžíflŠ$ü@&òflîčmaflõ@òflÇbŞ,Ûa@Şæcflë 
Ayat di atas menunjukan bahwa hari kiamat itu …. 

a. Kedatangannya tidak pasti   c. Pasti terjadi tidak diragukan lagi 

b. Tandanya  sudah ditampakkan Allah  d. hanya Allah yang tahu 

 

4. Ketika hari kiamat Allah melaksanakan ancamannya berupa azab kepada setiap makhluk yang 

tidak melaksanakan perintah-Nya. Hari itu disebut yaum …. 

a. al khizy      c. al akhir 

b. al wa’iid     d. al ghasiyah 

 

5. Di dalam surat Al ‘Araf ayat 187 menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui terjadinya 

kiamat kecuali .... 

a. Allah       c. Rasulullah 

b. Malaikat     d. Manusia beriman. 

 

6. Kiamat kubro merupakan peristiwa yang amat dahsyat, diawali dengan tiupan sangkakala yang 

pertama. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah .... 

a. Jibril       c. Israfil 

b. Mikail       d. Ijrail 

 

7. Perhatikan tabel berikut ini ! 

 

No Nama Lain Kiamat No Artinya 

1 Yaum az Zalzalah 1 Hari Panggil memanggil 

2 Yaum at tanad 2 Hari Penimbangan 

3 Yaum al wazni 3 Hari Kehinaan 

4 Yaum al khizy 4 Hari Kegoncangan 

 

Pasangan yang tepat antara nama lain kiamat dengan artinya adalah .... 

a. (1-2), (2-3), (3-4), (4-1)    c. (1-4), (2-1), (3-2), (4-3) 

b. (1-3), (2-4), (3-1), (4-2)    d. (1-1), (2-2), (3-3), (4-4) 

 

8. Yang tidak termasuk nama lain hari kiamat adalah hari .... 

a. Pembalasan     c. Akhir 

b. penantian     d. Ancaman 
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9. Orang yang durhaka kepada Allah pada hari kiamat nanti akan dihinakan oleh Allah, sehingga 

hari kiamat disebut juga yaumul .... 

a. Zalzalah      c. Khizy 

b. ghasyiyah     d. Wazni 

 

10. Gambaran kedahsyatan hari kiamat bisa menyebabkan wanita menyusui melalaikan anaknya 

yang disusui, ibu hamilpun melahirkan janinnya seketika. Hal ini dilukiskan dalam Al Qur’an 

surat .... 

a. Al A’raf :187-188    c. Attubah : 11-12 

b. Al Anfal  : 1-2     d. Al hajj : 1-2 

 

11. Dalam surat Asyu’ara ayat 88-89 disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti anak dan harta  tidak 

akan  bisa memberikan manfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan .... 

a. Iman dan Islam     c. hati yang bersih 

b. penuh cinta     d. ibadah yang banyak 

 

12.       @ŽéŽnflß@bflîčÓ@žoflß@bÓ@ž‡ÔÏ@žá�×@Ž‡flya@flpbflß@afl̂ ča   
Hadits ini diriwayatkan oleh .... 

a. Bukhori      c. Baehaqi 

b. Muslim      d. Ad Dailami 

 

13. Berakhirnya kehidupan setiap mahluq yang bernyawa, rusaknya sebagian alam seperti gunung 

meletus, banjir dan sebagainya disebut kiamat …. 

a. Sugra         c. Khaffi    

b. Kubra      d. jally 

 

14. Setelah seluruh alam semesta ini hancur, manusia akan dibangkitkan lagi setelah ditiup 

sangkakala yang ke .... 

a. 1      c. 3 

b. 2      d. 4 

 

 

     

15.            
 

Ayat di atas menunujukan terjadinya .... 

a. Kiamat Sugra     c. Kedahsyatan kiamat 

b. Perhitungan amal manusia   d. Kiamat sudah dekat 

 

16. Peradilan yang maha adil akan didapatkan semua manusia di ..... 

a. alam kubur     c. Padang makhsyar 

b. Surga Firdaus     d. Pengadilan Negeri 

 

17. Batas antara alam dunia dan alam akhirat disebut alam .... 

a. barzakh      c. Ghaib 

b. Makhsyar     d. bathin 

 

18. Setelah di bangkitkan dari alam kubur manusia dihalau ke suatu tempat, semua manusia 

dikumpulkan di tempat tersebut. Hari dimana manusia dikumpulkan di tempat tersebut disebut 

yaumul .... 

a. Hisab        c. Makhsyar 

b. barzakh      d. ba’ats    

 

 

 

‘≅ ä. >ó x« î7Ï9$yδ �ω Î)   çµyγ ô_uρ 
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19. Ketika   berada di alam kubur semua manusia ditanya oleh dua malaikat yang bernama .... 

a. Israfi-Ijrail     c. Rokib-Atid 

b. Munkar-Nakir     d. Malik-Ridwan. 

 

20. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Yang 

Maha Adil atas amal perbuatan mereka selama di dunia. Pada saat itu tidak satu perbutan 

manusiapun yang tidak diperhitungkan, karena seluruh anggota badan manusia memberikan 

kesaksian atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia sementara mulut manusia yang senantiasa 

berbohong saat itu terkunci dan tidak memberikan kesaksian. 

Peristiwa setelah hari kiamat yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah yaumul .... 

a. Barzakh       c. Hisab    

b. Makhsyar      d. Mizan  

 

21. Setelah amal perbuatan manusia dihitung lalu amal tersebut ditimbang dalam suatu neraca untuk 

mengetahui perbandingan antara yang baik dan yang buruk. 

Peristiwa setelah hari kiamat yang sesuai dengan ilustrasi di atas disebut yaumul .... 

a. Ba’ats        c. mizan    

b. Barzakh     d. Zalzalah 

 

22. Nama lain dari alam kubur adalah alam .... 

a. makhsyar     c. Barzakh 

b. ghaib      d. Liang lahat 

 

23. Orang yang memakan barang haram, saat digiring ke padang makhsyar nanti akan diserupakan 

dengan .... 

a. Kucing        c. Babi hutan    

b. Kambing     d. Kadal 

 

24. Orang yang melanggar hukum Allah saat dibangkitkan dari kubur maka gambaran mereka 

adalah .... 

a. mulutnya berbau    c. Perutnya   buncit 

b. matanya buta     d. Kakinya pincang 

 

25. Pada saat manusia digiring ke padang Makhsyar ada yang dikumpulkan dalam rupa monyet.  Hal 

itu terjadi karena amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia adalah tukang .... 

a. fitnah         c. Korufsi    

b. Bohong      d. Judi  

 

 

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat. 

1. Iman Kepada hari kiamat termasuk rukun .... 

2. Hari ketika Allah melaksanakan ancaman berupa azab kepada setiap makhluk yang tidak 

melaksanakan perintahnya disebut .... 

3. Saat hancurnya alam semesta sehingga alam ini diganti dengan alam yang lain disebut .... 

4. Tidak seorangpun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali .... 

5. Hari di mana seluruh amal perbuatan manusia di dunia diperhitungkan disebut .... 

6. Manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur setelah ditiup sangkakala yang ke .... 

7. Sebelum manusia dikumpulkan di alam makhsyar terlebih dahulu dikumpulkan di .... 

8. Orang yang melanggar hukum, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan .... 

9. Seluruh amal perbuatan manusia di dunia di catat oleh malaikat         ...    dan .... 

10. Gambaran kedahsyatan hari kiamat dilukiskan dalam surat Al hajj ayat .... 
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III. Jawablah soal-soal berikut ini dengan jelas dan tepat. 

1. Tulislah ayat Al Qur’an yang menyatakan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. 

Jawab : 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

2. Jelaskan pengertian yaum al wazni 

 

Jawab : 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

3. Jelaskan pengertian beriman kepada hari kiamat. 

Jawab : 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

4. Sebutkan lima nama lain dari hari kiamat. 

Jawab : 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

5. Tuliskan satu ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan hari kiamat dilengkapi dengan artinya  

Jawab : 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

Tugas Rumah 

 

 

 

� Tanyakan pada guru ngajimu di rumah tentang hal-hal berikut : 

1. Tanda-tanda kecil kiamat 

2. Tanda-tanda besar kiamat 
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Pengayaan 

 

 

 

Tujuh Golongan Yang Mendapat perlindungan Allah pada Hari Kiamat 
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Artinya : 

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad saw beliau telah bersabda : “tujuh golongan yang akan 

mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat nanti dimana tidak ada satu perlindunganpun kecuali 

perlindungan-Nya, yaitu : Imam yang Adil, pemuda yang giat beribadah kepada Allah, seseorang 

yang selalu berdzikir kepada Allah saat menyendiri kemudian basah matanya, seseorang yang 

hatinya senantiasa bergantung kepada mesjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, 

seseorang yang diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan yang memilki kedudukan lagi cantik 

dia berkata “saya takut Allah”, dan seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga 

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya (H.R. Bukhori). 

 

Jika kita memperhatikan hadits di atas, apakah kita termasuk salah satu dari tujuh golongan yang 

akan diberikan perlindungan oleh Allah ?.  


