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Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan 
tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca  al-Qur’an, kita selalu 
mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan 
ridha-Nya. Amin.

 Aktivitas Peserta Didik:

1.  Bacalah Q.S. Yasin/ 35: 51-56   dan Q.S. Thaha/ 20: 108-109  di bawah ini 
bersama-sama dengan tartil selama 5-10 menit !

2. Perhatikan mahraj dan tajwidnya!

Aktivitas 2.1

Q.S. Yasin/36: 51-56 

 ٥١  
َ

ْون
ُ
ِسل

ْ
َين ِهْم  َرّبِ ى 

ٰ
ِال ْجَداِث 

َ
ا

ْ
ال َن  ِمّ ُهْم  ِاَذا 

َ
ف ْوِر  الصُّ ِفى   

َ
َوُنِفخ

َوَصَدَق  ْحٰمُن  الرَّ َوَعَد  َما  ا 
َ

ٰهذ ِدَناۜ 
َ
ْرق مَّ ِمْن  َنا 

َ
َبَعث َمْنۢ  َنا 

َ
ٰيَوْيل ْوا 

ُ
ال

َ
ق

َد�َْنا 
َّ
ل َجِمْيٌع  ُهْم  ِاَذا 

َ
ف اِحَدًة  وَّ َصْيَحًة  ا 

َّ
ِال اَنْت 

َ
 ك

ْ
 ٥٢ِان

َ
ْون

ُ
ُمْرَسل

ْ
ال

ُتْم 
ْ
ن
ُ
َما ك ا 

َّ
ِال  

َ
جَْزْون

ُ
ا ت

َ
ل ا وَّ ًـٔ َشْي ٌس 

ْ
َنف ُم 

َ
ُتْظل ا 

َ
ل َيْوَم 

ْ
ال

َ
 ٥٣ف

َ
ْحَضُرْون

ُ
�

٥٥ ُهْم   
َ

ِكُهْون
ٰ
ف ُشُغٍل  ِفْي  َيْوَم 

ْ
ال ِة  َجنَّ

ْ
ال ْصٰحَب 

َ
ا  

َّ
ِان  ٥٤  

َ
ْون

ُ
َتْعَمل

 ٥٦  ۚ
َ

ْون ُـٔ ِك َراۤىِِٕك ُمتَّ
َ
ا

ْ
ى ال

َ
ٍل َعل

ٰ
ْزَواُجُهْم ِفْي ِظل

َ
َوا

 Aktivitas Peserta Didik

Aktivitas 2.1

A.   AYo...KITA MEMBACA  AL-QuR’AN ! 



27KELAS XII  SMA/SMK

QS. at-Thaha/20: 108-109 

ا 
َ

ل
َ
ْحٰمِن ف ْصَواُت ِللرَّ

َ
ا

ْ
ٗهۚ َوَخَشَعِت ال

َ
ا ِعوََج ل

َ
اِ�َي ل  الدَّ

َ
ِبُعْون

َّ
ت َيْوَمىٍِٕذ يَّ

ْحٰمُن  ُه الرَّ
َ
 ل

َ
ِذن

َ
ا َمْن ا

َّ
اَعُة ِال

َ
ف ُع الشَّ

َ
ا َتْنف

َّ
ا َهْمًسا  ١٠٨  َيْوَمىٍِٕذ ل

َّ
ْسَمُع ِال

َ
ت

ا ١٠٩ 
ً
ْول

َ
ٗه ق

َ
َوَرِضَي ل

B.   INFoGRAFIS
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 Aktivitas Peserta Didik:
1.  Bacalah inspirasi di bawah ini dan renungkan untuk mengawali 

pembelajaran ini
2. Amati gambar berikut kemudian jelaskan makna kandungannya yang 

terkait dengan tema pelajaran !

Aktivitas 2.2

 Kiamat adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi kebanyakan 
manusia. Peristiwa yang sangat dahsyat di muka bumi ini akan terjadi 
dan itu pasti.  Banyak orang yang mereka reka atau meramalkan 

akan terjadinya hari kiamat, seperti fi lm  Kiamat 2012, dan ramalan kiamat 
di California. Menurut  al-Qur’an tidak seorang pun yang tahu kapan 
terjadinya peristiwa  Kiamat itu, bisa terjadi secara mendadak tanpa bisa 
diduga sebelumnya. Banyak kejadian yang aneh aneh,  bencana alam yang 
datang tiba tiba tanpa diketahui sebelumnya seperti bencana Tsunami Aceh,  
Jepang, Gempa bumi yang menghancurkan bangunan di Bantul Yogyakarta 
tahun 2010 itu semua terjadi secara mendadak. 

Sebelum terjadinya kiamat  kubro ( Kiamat Besar), yaitu kiamat total 
yang memusnahkan seluruh  kehidupan manusia di bumi ini, Allah Swt. 
akan mendatangkan banyak kiamat shugro (kiamat kecil) yang merupakan 
bencana alam lokal atau rusaknya alam yang menimbulkan korban jiwa 
hingga puluhan sampai ratusan ribu jiwa. Saat ini barang kali di sekitar kita 
ada kejadian kiamat kecil seperti banjir bandang, tanah longsor, Tsunami 
di Aceh, Jepang, gempa Sumatra Barat, Gempa Turki, tornado di Amerika , 
banjir di Thailand, banjir dan longsor di Pacitan dan lain sebagainya. 

Walaupun sebagian besar manusia percaya bahwa  kehidupan di bumi 
ini akan hancur dan musnah, tidak semua orang percaya dan meyakini akan 
ada lagi  kehidupan yang baru diakhirat. Semua orang percaya bahwa semua 
kita akan mati. Semua orang percaya bahwa  kehidupan di bumi ini akan 
hancur pada hari kiamat, namun tidak semua orang percaya akan adanya 
pertanggungjawaban atas semua perilaku manusia di dunia. Al-Qur’an 
selalu mengingatkan agar kepada semua manusia agar mempersiapkan diri 
pada  kehidupan yang abadi di akhirat.

C.   TADABuR

Aktivitas 2.2
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Amati Gambar di bawah Ini, Kemudian Jelaskan Makna yang Tersirat 
dalam Gambar di bawah ini!

Berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta,

Gambar 2.1 

Gunung Meletus

Gambar 2.2 

Gempa Bumi dan Tsunami

Gambar 2.4  Gempa Bumi
dan Gunung Meletus

Gambar 2.3  liang lahat dan mayat 
manusia dimasukkan ke kubur
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Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang wajib 
diyakini seorang muslim. Meyakini  kehidupan akhirat tersebut adalah salah 
satu ciri orang-orang yang bertakwa. Kita harus meyakini datangnya kiamat 
yaitu ketika manusia di dunia akan menemui pembalasan dengan seadil-
adilnya. 

1. Fungsi Beriman kepada Hari Akhir
Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang 

luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Qur’an banyak 
menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika  Kiamat itu terjadi, 
antara lain sebagai berikut.

 
ُ

ْون
ُ
اِرَعُةۗ 3 َيْوَم َيك

َ
ق

ْ
ْدٰرىَك َما ال

َ
اِرَعُةۚ 2 َوَمآ ا

َ
ق

ْ
اِرَعُةۙ  1  َما ال

َ
ق

ْ
ل
َ
ا

ْوِشۗ
ُ
َمْنف

ْ
ِعْهِن ال

ْ
ال

َ
 ك

ُ
َبال جِ

ْ
 ال

ُ
ْون

ُ
َمْبُثْوِثۙ 4 َوَتك

ْ
َراِش ال

َ
ف

ْ
ال

َ
النَّاُس ك

Artinya: “Hari  Kiamat. Apakah hari  Kiamat itu? Tahukah kamu apakah 
hari  Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang 
bertebaran. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-
hamburkan.” (Q.S. al-Qariah/101: 1-5)

Setelah  kehidupan dunia yang fana ini mengalami kehancuran di 
Hari  Kiamat, semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar 
yang pasti terjadi, yaitu peristiwa -peristiwa di Hari Akhirat. Pembalasan 
yang seadil-adilnya dari Allah Swt. atas perbuatan baik maupun buruk 
manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai di hari kiamat sebagaimana 
fi rman Allah Swt.sebagai berikut :

ا  ٍة َشرًّ  َذرَّ
َ

ال
َ
 ِمْثق

ْ
ْعَمل ٍة َخْيًرا يََّرٗهۚ 7 َوَمْن يَّ  َذرَّ

َ
ال

َ
 ِمْثق

ْ
ْعَمل َمْن يَّ

َ
ف

يََّرٗه 8ࣖ
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, 

niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 

D.   WAWASAN ISLAMI
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kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula.” 
(Q.S az-Zalzalah/99 : 7-8)

Melalui keimanan dan keyakinan adanya hari Akhir, manusia 
memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh dengan 
kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, iman 
kepada hari Akhir mempunyai fungsi  antara lain,  sebagai berikut.

1. Sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, 
bertindak, dan beramal.

2. Sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk 
menaati segala perintah Allah swt. serta berusaha menjauhi segala 
larangan-Nya semaksimal mungkin.

3. Sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tenteram karena 
telah melaksanakan ibadah maupun muamalah.

4. Sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam 
dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau 
kepuasan tersebut bersifat nisbi karena yang hakiki adalah 
menyelaraskan hidup duniawi dengan kehidupan ukhrawi.

5. Sebagai pewujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat 
buruk yang ada pada manusia, di antaranya; egoisme, takabur, 
sombong, serakah, pemalas, dan kikir serta berusaha memupuk 
kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam.
Hikmah yang secara tersirat muncul dari keimanan sebagai muslim 

sejati pasti juga akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Hikmah 
ini sangat penting karena secara luas juga akan mempengaruhi dalam 
cara memandang kehidupan manusia dan seluruh makhluk di alam ini. 
Beberapa hikmah tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, 
manusia hendaknya senantiasa menabung amal saleh sebagai 
bekal untuk kehidupan di akhirat kelak.

2. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup 
di dunia karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat 
balasannya di akhirat kelak, tanpa kecuali.

3. Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan 
yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat 
balasan dari Sang Maha Pemberi Balasan.

4. Kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan 
terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi 
kedatangannya.

5. Iman kepada hari Akhir akan membuat kita memahami akan anti 
dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita 
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tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap 
hidup yang positif serta optimis.

6 Dengan beriman kepada hari Akhir, kita bisa menerima segala 
ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan 
segala sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus 
yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam 
kehidupannya serta akan mendapat ganjaran atas usahanya 
tersebut.

 Aktivitas Peserta Didik:
1.  Tuliskan pengaruh keimanan terhadap hari  Kiamat pada diri anda, berilah 

salah satu contoh!
2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat di ambil!
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan!

Aktivitas 2.3

 Aktivitas Peserta Didik

Aktivitas 2.3

2.  Macam-Macam  Kiamat
a.  Kiamat  Sugra

 Kiamat  Sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya  kehidupan 
semua mahluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. 
Setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana fi rman 
Allah Swt. berikut ini.

ِقَياَمِة
ْ
ْم َيْوَم ال

ُ
ُجوَرك

ُ
 أ

َ
ْون

َّ
َمْوِت َوِإنََّما ُتَوف

ْ
ُة ال

َ
ٍس َذاِئق

ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
…ك

Artinya: “tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan 
sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari 
kiamat.” (Q.S. Ali-Imran/3:185)

 
Kemudian dalam fi rman-Nya yang lain menyatakan sebagai 

berikut.

َراِمۚ   7
ْ
ِاك

ْ
ِل َوال

ٰ
َجل

ْ
َك ُذو ال َيْبٰقى َوْجُه َرّبِ اٍنۖ 6 وَّ

َ
ْيَها ف

َ
 َمْن َعل

ُّ
ل

ُ
ك

Artinya: “Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Zat 
Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (Q.S. 
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ar-Rahman/ 55: 26-27)

Apabila kita perhatikan ayat-ayat tersebut, semua makhluk, 
termasuk manusia, akan mengalami kebinasaan. Hal yang harus kita 
sadari adalah bahwa tidak akan ada satu makhluk pun yang lolos 
dari kematian. Kematian tidak mengenal usia, tua, muda, anak  anak, 
dewasa, sehat maupun sakit. Apabila telah sampai ajal, tidak ada yang 
bisa mengundurkan ataupun memajukannya. Sebagaimana firman 
Allah swt. berikut ini.

 
َ

ِدُمْون
ْ
ق

َ
ا يَْست

َ
ل  َساَعًة وَّ

َ
ِخُرْون

ْ
ا يَْسَتأ

َ
ُهْم ل

ُ
َجل

َ
ِاَذا َجاَۤء ا

َ
ۚ ف

ٌ
َجل

َ
ٍة ا مَّ

ُ
ِ ا

ّ
ل

ُ
َوِلك

 

Artinya: “Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang 
ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang 
sedikitpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (Q.S.  al- 
Araf/7 : 34)

Manusia yang mengalami kematian (kiamat sugra) sebelum 
datangnya hari akhir akan berada di alam Barzakh. Alam Barzakh 
adalah suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebagai tempat 
berkumpulnya semua manusia yang telah meninggal dunia.

b.  Kiamat Kubra
Kiamat Kubra adalah peristiwa yang amat besar karena pada 

saat itu dengan qudrat dan iradat-Nya, alam semesta beserta isinya 
akan hancur binasa. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah swt. dan 
akan datang dengan kehendakNya. Allah swt. berfirman:

ْيٌء َعِظْيٌم
َ

اَعِة ش  السَّ
َ
ة

َ
َزل

ْ
 َزل

َّ
ْمۚ ِان

ُ
ْوا َربَّك

ُ
يَُّها النَّاُس اتَّق

َ
 يٰٓا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya 
kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang 
amat besar (dahsyat).” (Q.S. al-Hajj/22:1)

Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Malaikat Jibril berdialog 
dengan Rasulallah. Saw. yang isinya tentang waktu terjadinya kiamat 
sebagai berikut.
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اِئِل  السَّ ِمَن  َم 
َ
ْعل

َ
َعْنَهاِبا  

ُ
َمْسُئْول

ْ
َماال  

َ
ال

َ
ق اَعُة  السَّ َمَتى   

َ
ل

َ
 قا

)رواه البخارى( 

Artinya: “Wahai Muhammad, kapankah akan terjadinya kiamat?” 
 Rasulullah menjawab, “Orang yang bertanya lebih tahu 
daripada orang yang ditanya.” (HR Bukhari)

Kemudian dalam fi rman Allah dinyatakan sebagai berikut.

ْسَعى  ١٥
َ
ٍس ِبَما ت

ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
ْخِفيَها ِلُتْجَزى ك

ُ
اُد أ

َ
ك

َ
ِتَيٌة أ

َ
اَعَة آ  السَّ

َّ
 ِإن

Artinya: “Dan bahwasanya saat kiamat itu pasti datang dan akan Aku 
rahasiakan untuk memberi pembalasan kepada setiap diri 
menurut apa yang telah diusahakannya.” (Q.S. Ta-ha/20 : 15) 
.

Dari dalil-dalil naqli di atas, kiamat Kubra pasti akan terjadi dan 
merupakan peristiwa yang amat dahsyat, terjadi secara tiba-tiba, dan 
menjadi rahasia Allah swt.

 Aktivitas Peserta Didik:
1.  Buat kelompok di antara teman teman kalian, diskusikan tentang dalil 

 Kiamat , tuliskan hasil diskusi dan presentasikan di depan kelas!
2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat di ambil! 
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan!

Aktivitas 2.4

 Aktivitas Peserta Didik

Aktivitas 2.4

3. Dalil Naqli tentang Hari  Kiamat
Beberapa ayat Al-Quran berikut ini merupakan dalil-dalil yang 

menjamin bahwa hari  Kiamat pasti terjadi. Dengan adanya dalil-dalil 
ini, hendaknya semakin menambah keyakinan kita akan hari Akhir dan 
menambah semangat dalam beramal kebajikan karena segala amal 
perbuatan pasti akan mendapat balasan yang setimpal.
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1. Surah Az-Zalzalah : 1-2

َهاۙ 2 
َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
ْرُض ا

َ
ا

ْ
ْخَرَجِت ال

َ
َهاۙ 1 َوا

َ
َزال

ْ
ْرُض ِزل

َ
ا

ْ
ِت ال

َ
ِزل

ْ
ِاَذا ُزل

Artinya: “Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat 
dahsyat. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat 
yang dikandungnya.” (Q.S. al-Zalzalah/ 99: 1-2)

2.  Surah Al-Waqi’ah :  1-6

َخاِفَضٌة   2  ۘ اِذَبٌة 
َ
َعِتَها ك

ْ
ِلَوق ْيَس 

َ
ل َواِقَعُةۙ  1 

ْ
ال َعِت 

َ
َوق ِاَذا 

اۙ 5   َبسًّ
ُ

َبال جِ
ْ
ِت ال ُبسَّ اۙ 4 وَّ ْرُض َرجًّ

َ
ا

ْ
ِت ال اِفَعٌة 3 ِاَذا ُرجَّ رَّ

اۙ 6 َۢبثًّ
ْ
ن اَنْت َهَباًۤء مُّ

َ
ك

َ
ف

Artinya: “Apabila terjadi hari kiamat. Terjadinya (kiamat) itu tidak 
bisa disangkal. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) 
dan meninggikan (golongan) yang lain. Apabila bumi 
digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan gunung-gunung 
dihancurkan sehancur -hancurnya. Maka jadilah dia debu yang 
beterbangan.” (Q.S. al-Waqiah/ 56: 1-6)

3.  Surah al-Qiyamah: 6-10

 
َ

َوَخَسف  7 َبَصُرۙ 
ْ
ال َبِرَق  ِاَذا 

َ
ف  6 ِقٰيَمِةۗ 

ْ
ال َيْوُم   

َ
يَّان

َ
ا  

ُ
ل َـٔ يَْس

َيْوَمىٍِٕذ   
ُ

َسان
ْ
ِان

ْ
ال  

ُ
ْول

ُ
َيق  9 َمُرۙ 

َ
ق

ْ
َوال ْمُس  الشَّ َوُجِمَع   8 َمُرۙ 

َ
ق

ْ
ال

10 ۚ رُّ
َ
َمف

ْ
ْيَن ال

َ
ا

 Artinya: “Ia bertanya: ‘Bilakah hari kiamat itu?”Maka apabila mata 
terbelalak (ketakutan). Dan apabila telah hilang cahayanya. 
Dan matahari serta bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia 
berkata, “Kemana tempat lari?” (Q.S al-Qiyamah/ 75: 6-10)
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 Aktivitas Peserta Didik:
1.  Amati video tentang hari  Kiamat dari berbagai perspektif di bawah ini  

secara teliti!
2. Berilah komentar terhadap tayangan video tersebut dan jelaskan nilai nilai 

luhur dari kepribadian yang dapat diambil! 
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan!

Aktivitas 2.5

 Aktivitas Peserta Didik

Aktivitas 2.5

Hari  Kiamat menurut ilmu  Geologi

Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas 
(nebula). Di dalam perut bumi, masih tersimpan gas-gas panas yang 
karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat 
desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfi r dari luar. Suatu saat 
tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan 
gunung. Namun, suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama 
sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara 
itu, tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya 
berhamburan. 

Hari kiamat menurut ilmu  Astronomi

Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di 
angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi 
tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yamg tidak 
selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan, 
seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan 
meluncur dengan kekuatan yang mahadahsyat menubruk matahari. Dengan 
demikian,hancurlah bumi ini.

Hari kiamat menurut ilmu Fisika

Letak matahari diperkirakan 150*1000000 kilometer jauhnya dari 
bumi.Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik.
Para fi sikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama 
dengan 5,7* 1000000000000000000000000000 kalori per menit dan 
mampu menyala selama 50 miliar tahun.Dengan demikian, waktu menyala 
bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti, matahari tidak akan 
bersinar lagi. 
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 Aktivitas Peserta Didik:
1.  Carilah sebuah artikel di media massa, seperti koran, majalah, atau 

internet yang mengungkapkan adanya fakta-fakta mengenai tanda-tanda 
terjadinya hari  Kiamat! 

2. Berilah komentar terhadap tayangan artikel tersebut dan jelaskan nilai 
nilai luhur dari kepribadian yang dapat di ambil!

3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 
kepribadian dan berikan tanggapan!

Aktivitas 2.6Aktivitas 2.6

4.   Tanda-Tanda akan Terjadinya  Kiamat
 Kiamat merupakan rahasia Allah Swt. dan datangnya secara tiba-

tiba, maka Islam memberikan tanda-tanda terjadinya. Dalam beberapa 
keterangan hadis,  Rasulullah Saw. menjelaskan tanda-tanda terjadinya 
 Kiamat adalah sebagai berikut.

1. Ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya.
2. Ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan 

yang lainnya di atas konstruksi gedung- gedung yang tinggi.
3. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan.
4. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras.
5. Masa atau waktu terasa amat pendek.
6. Munculnya Dajjal.
7. Terbitnya matahari dari arah barat.

Terjadinya tanda-tanda akan tiba hari  Kiamat atau hari Akhir 
merupakan sebuah proses yang panjang. Manusia tidak dapat mengira-
ngira serta memprediksi terjadinya peristiwa besar tersebut. Hal itu 
menunjukkan bahwa hari terjadinya  Kiamat benar-benar merupakan hal 
yang wajib diimani oleh setiap muslim. Seorang muslim yang mengimani 
hari  Kiamat tentu akan mempersiapkan dirinya untuk lebih banyak beramal 
saleh sebagai konsekuensi dan  tanggung jawab makhluk Allah swt. yang 
diperintahkan untuk beribadah hanya kepada -Nya.
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 Aktivitas Peserta Didik:
1.  Carilah sumber sumber literatur yang lain untuk mengetahui peristiwa 

yang akan terjadi pada hari akhirat! 
2. Berilah komentar atau tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi pada 

hari  Kiamat tersebut dan jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang 
dapat diambil!

3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 
kepribadian dan berikan tanggapan!

Aktivitas 2.7Aktivitas 2.7

5.   Beberapa Peristiwa yang Terjadi di Hari  Kiamat
 Beberapa peristiwa yang akan terjadi pada hari Akhirat antara lain 
sebagai berikut. 

a.  Yaumul  Ba’ats

Yaumul  Ba’ats adalah suatu saat ketika semua mahluk yang 
bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian 
atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan 
kembali oleh Allah swt. untuk dimintai pertanggungjawabannya 
selama hidup di dunia. Firman Allah swt.

ى 
ٰ
َبل ُمْوُتۗ  يَّ َمْن   ُ ّٰ

الل  
ُ

َيْبَعث ا 
َ
ل ْيَماِنِهْمۙ  

َ
ا َجْهَد   ِ

ّٰ
ِبالل َسُمْوا 

ْ
ق
َ
َوا

ۙ
َ

ُمْون
َ
ا َيْعل

َ
َر النَّاِس ل

َ
ث
ْ
ك

َ
ِكنَّ ا

ٰ
ل ا وَّ

ًّ
ْيِه َحق

َ
َوْعًدا َعل

 Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah 
yang sungguh-sungguh, “Allah tidak akan membangkitkan 
orang yang mati” (Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan 
membangkitkannya) sebagai suatu janji yang benar dari Allah. 
Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S an 
Nahl/16:38)

Pada hari  kebangkitan atau Yaumul  Ba’ats, semua manusia yang 
mati akibat terjadi kiamat kubra, baik karena kematian biasa, karena 
musibah kebakaran, karena pesawat jatuh, atau yang mati dan hancur 
serta hilang jasadnya, semua akan dibangkitkan dan tidak akan 
terlewat meskipun hanya seorang. Sebagaimana fi rman Allah Swt. 
berikut ini.
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ِعَظاَم َوِهَي َرِمْيٌم 
ْ
ِي ال حْ

ُّ
 َمْن ي

َ
ال

َ
ٗهۗ ق

َ
ق

ْ
ِسَي َخل

َ
ن ا وَّ

ً
َنا َمَثل

َ
َوَضَرَب ل

ٍق َعِلْيٌمۙ 
ْ
ِ َخل

ّ
ل

ُ
ٍةۗ َوُهَو ِبك  َمرَّ

َ
ل وَّ

َ
َهٓا ا

َ
َشا

ْ
ن
َ
ِذْيٓ ا

َّ
ِيْيَها ال حْ

ُ
 ي

ْ
ل

ُ
ق

 Artinya: “Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan dia 
lupa kepada kejadiannya, ia berkata, “Siapakah yang 
dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur 
luluh?”Katakanlah, “la akan dihidupkan oleh Tuhan yang 
menghidupkannya kali yang pertama. Dan Dia sangat 
mengetahui tentang segala makhluk.” (QS Yasin/ 36: 78-79)

b.  Yaumul Hasyr (Alam Mahsyar)

Hasyr atau Mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang 
sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan saat terjadinya peristiwa ketika 
semua makhluk, terutama manusia dikumpulkan dan akan dihisab 
serta diberi keputusan oleh Allah Swt. tentang semua amalan yang 
dikerjakan ketika hidup di dunia.

Mahsyar terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. 
Di tempat itulah manusia akan merasa berat dan lama menanti 
pengadilan dari Allah swt. yang Mahakuasa. Pada hari itu, semua 
manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah swt. dengan seadil-
adilnya. Hari itu juga disebut hari pembalasan yang hakiki. Allah swt. 
berfirman

ُم 
ُ
اۤؤُك

َ
ُشَرك ْيَن 

َ
ا ْوٓا 

ُ
ْشرَك

َ
ا ِذيَْن 

َّ
ِلل  

ُ
ْول

ُ
ق
َ
ن مَّ 

ُ
ث َجِمْيًعا  ُشُرُهْم  حْ

َ
ن َوَيْوَم 

 
َ

ُتْم َتْزُعُمْون
ْ
ن
ُ
ِذيَْن ك

َّ
ال

Artinya: “Dan (ingatlah) hari yang di waktu itu Kami menghimpun 
semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-orang 
musyrik,”Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu 
kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?” (Q.S al-An’am/6 : 22)
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c.  Yaumul Hisab

Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan 
baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar 
zarrah amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah swt, 
Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong 
dari segala amal perbuatannya karena semua anggota badan akan 
menjadi saksi atas segala perbuatannya. Sekalipun manusia telah 
lupa, tetapi Allah swt. Maha Mengetahui atas segala amal perbuatan 
manusia sebagaimana firman-Nya.

 ُ ّٰ
الل ْحٰصىُه 

َ
ا ْواۗ  

ُ
َعِمل ِبَما  ُئُهْم  ّبِ

َ
ُين

َ
ف َجِمْيًعا   ُ ّٰ

الل َيْبَعُثُهُم  َيْوَم 

ْيٍء َشِهْيٌد ࣖ
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
ى ك

ٰ
ُ َعل ّٰ

ُسْوُهۗ َوالل
َ
َون

 Artinya: “Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah swt. semuanya, 
lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan 
itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. al-Mujadilah/ 58: 6)

Kondisi manusia pada hari itu tergantung pada amal 
perbuatannya selama di dunia. Bagi mereka yang selama di dunia 
terbiasa melakukan amal baik dan ibadah, mereka akan merasakan 
bahwa perhitungan itu amat mudah dan cepat.

Sebaliknya, bagi mereka yang terbiasa berbuat maksiat, 
menipu, korupsi, memakan harta anak yatim, tidak mendirikan salat, 
tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan amal-amal lainnya, 
mereka akan diliputi kekecewaan dan penyesalan yang tiada tara. Hal 
itu dinyatakan Allah dalam al-Qur’an sebagai berikut.

اَسُب ِحَساًبا يَِّسْيًراۙ 8 حَ
ُ

 ي
َ

َسْوف
َ
َبٗه ِبَيِمْيِنٖهۙ 7 ف

ٰ
َي ِكت ْوتِ

ُ
ا َمْن ا مَّ

َ
ا
َ
ف

Artinya: Adapun orang yang diberi kitab di sebelah kanannya, maka 
dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.” (Q.S. al-
Insyiqaq/ 84: 7-8)
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ِبَيْه25
ٰ
ْوَت ِكت

ُ
ْم ا

َ
ْيَتِنْي ل

َ
 ٰيل

ُ
ْول

ُ
َيق

َ
َبٗه ِبِشَمالِٖه ۙە ف

ٰ
َي ِكت ْوتِ

ُ
ا َمْن ا مَّ

َ
َوا

 Artinya: “Adapun orang yang diberi kitab di sebelah kirinya, maka dia 
berkata, “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan 
kepada kitab-Ku (ini).” (Q.S al-Haqqah/69: 25)

d.  Mizan (Timbangan)

Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal 
manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang 
amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan 
seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Allah swt. 
berfirman.

اۗ  ًـٔ َشْي ٌس 
ْ
َنف ُم 

َ
ُتْظل ا 

َ
ل

َ
ف ِقٰيَمِة 

ْ
ال ِلَيْوِم  ِقْسَط 

ْ
ال َمَواِزْيَن 

ْ
ال َوَنَضُع 

ٰفى بَِنا َحاِسِبْيَن 
َ
َتْيَنا ِبَهاۗ وَك

َ
ْن َخْرَدٍل ا ٍة ّمِ  َحبَّ

َ
ال

َ
 ِمْثق

َ
ان

َ
 ك

ْ
َوِان

 Artinya: “Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari 
Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. 
Dan jika (amalnya itu) hanya seberat biji sawi pun, Kami pasti 
mendatangkan (pahalanya). Dan cukuplah Kami sebagai 
pembuat perhitungan.” (Q.S. al-Anbiya/21: 47)

Kemudian Allah swt. juga berfirman.

ا َمْن  مَّ
َ
اِضَيٍةۗ 7 َوا ُهَو ِفْي ِعْيَشٍة رَّ

َ
ْت َمَواِزيُنٗهۙ 6 ف

َ
ل

ُ
ق

َ
ا َمْن ث مَّ

َ
ا
َ
 ف

ُه َهاِوَيٌة ۗ 9 مُّ
ُ
ا
َ
ْت َمَواِزْيُنٗهۙ 8 ف

َّ
َخف

Artinya: “Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan 
(kebaikannya), maka dia berada dalam kehidupan yang 
memuaskan. Dan ada pun orang yang ringan timbangan 
(kebaikannya), maka tempat kembalinya adalah Neraka 
Hawiyah. “ (QS al-Qariah/ 101: 6-9)
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e.  Surga dan Neraka

Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan 
Allah Swt. khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh. Kenikmatan, keindahan, dan kemegahannya sulit digambarkan 
karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. 
Semua itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang tunduk dan 
patuh pada aturan-aturan Allah swt. Mereka itulah orang-orang yang 
beruntung karena bagi mereka disediakan surga yang penuh dengan 
kebahagiaan dan kesempurnaan. Allah Swt. berfirman.

ْنٰهُر 
َ
ا

ْ
ال ِتَها  حْ

َ
ت ِمْن  جِْرْي 

َ
ت َعْدٍن  ُت 

ّٰ
َجن ِهْم  َرّبِ ِعْنَد  َجَزاُۤؤُهْم 

ِلَمْن  ٰذِلَك  َعْنُهۗ   َوَرُضْوا  َعْنُهْم   ُ ّٰ
الل َرِضَي  َبًداۗ 

َ
ا ِفْيَهٓا  ٰخِلِديَْن 

َخِشَي َربَّٗه ࣖ

 Artinya: “Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah Surga Adn 
yang mengalir di bawabnya sungai-sungai. Mereka kekal 
di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka 
dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian itu adalah 
(balasan) bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. “ (QS 
al-Bayyinah/ 98: 8)

Dalam berbagai keterangan al-Qur’an, surga memiliki berbagai 
macam tingkatan. Orang-orang yang beriman menempatinya sesuai 
dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah 
Swt. Nama-nama surga itu antara lain, surga Firdaus, surga Na’im, 
surga Ma’wa, surga Adn, surga Khulud, surga Darussalam, dan Darul 
Maqamah.

Adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan 
paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar, 
dan durhaka kepada Allah Swt. Mereka akan kekal di dalamnya dengan 
penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Setiap saat dan 
setiap detik mereka selalu berhadapan dengan azab dan siksa yang 
pedih. Firman Allah Swt.
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ِتَحْت
ُ
ٓى ِاَذا َجاُۤءْوَها ف َم ُزَمًراۗ َحتّٰ ى َجَهنَّ

ٰ
ا ِال ُرْوٓ

َ
ف

َ
ِذيَْن ك

َّ
 َوِسْيَق ال

ْم
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ْون

ُ
ْم َيْتل

ُ
ْنك  ّمِ

ٌ
ْم ُرُسل

ُ
ِتك

ْ
ْم َيأ

َ
ل
َ
ُهْم َخَزَنُتَهٓا ا

َ
 ل

َ
ال

َ
ْبَواُبَها َوق

َ
 ا

ْت
َّ
ِكْن َحق

ٰ
ى َول

ٰ
ْوا َبل

ُ
ال

َ
اۗ ق

َ
ْم ٰهذ

ُ
اَۤء َيْوِمك

َ
ْم ِلق

ُ
ْم َوُيْنِذُرْونَك

ُ
ك ٰيِت َرّبِ

ٰ
 ا

ِفِرْيَن
ٰ
ك

ْ
ى ال

َ
اِب َعل

َ
َعذ

ْ
ِلَمُة ال

َ
ك

Artinya: “Orang-orang kafir dibawa ke Neraka Jahanam dalam 
rombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai 
ke neraka itu, dibukakanlah pintu pintunya dan berkatalah 
kepada mereka penjaga penjaganya, ‘Apakah belum pernah 
datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan 
kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan 
kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka 
menjawab, “Benar (telah datang).” Tetapi telah pasti berlaku 
ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.” (Q.S az-
Zumar/ 39: 71)

Neraka juga memiliki tingkatan seperti surga, antara lain 
Jahanam, Laza, Saqar, Sa’ir, Hutamah, Wail, dan Hawiyah.

6.  Perilaku Cerminan Iman kepada Hari Akhir
Tanpa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, keimanan kepada 

hari Akhir tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal bagi seseorang 
atau manfaat bagi lingkungannya. Dengan demikian, menunjukkan 
perilaku yang sesuai dengan cerminan terhadap keimanan tersebut 
mutlak diperlukan. Beberapa perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. 
1. Melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas 
2. Meneladani perilaku terpuji dari siapa pun tanpa memandang latar 

belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi
3. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah 

mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut
4. Segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha 

memperbaikinya 
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5. Tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah 
pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan 
memberikannya tanpa kecuali.

6. Allah Maha tahu segala hal, termasuk dalam memberikan yang terbaik 
bagi  kehidupan hamba-Nya. Dengan demikian kita harus selalu 
berhusnuzzan (berprasangka balk) terhadap-Nya.

7. Mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak 
manfaatnya dan bernilai ibadah.

8. Senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan karena 
Allah Maha Melihat dan Maha Menilai.

9. Senantiasa berusaha bersikap adil karena hal tersebut akan 
diperhitungkan di akhirat kelak.

10. Takut untuk melakukan dosa dan kesalahan karena Allah tidak akan 
melewatkan penilaian-Nya sedikit pun.

11. Senantiasa berniat bahwa segala amal ibadah dilakukan dengan 
ikhlas dan dengan mengharapkan rida Allah swt. 

12. Melakukan kebajikan dan ibadah semaksimal mungkin sesuai dengan 
kemampuan karena hal tersebut akan menjadi tabungan atau bekal 
di akhirat.

13. Yakin bahwa sekecil apa pun perbuatan ada balasannya di akhirat 
sehingga tidak perlu sombong atas suatu prestasi.

14. Berikhtiar untuk meraih sesuatu karena beramal di dunia merupakan 
ladang akhirat yang akan di panen kelak.

15 Tidak larut dalam  kehidupan duniawi, tetapi cinta dunia hanya 
sekadar untuk beramal demi akhirat.

16. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sebentar sehingga harus 
berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya.

17. Apabila telah melakukan perbuatan buruk, hendaknya segera 
bertobat dan mengiringinya dengan berbuat baik agar di akhirat 
tidak menjadi orang yang merugi.

E.   PENERAPAN KARAKTER

Setelah mengkaji materi tentang “Berakhirnya Kehidupan Manusia dan 
Alam Semesta ”, diharapkan peserta didik  dapat menerapkan karakter dalam 
 kehidupan sehari-hari sebagai berikut.
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 Materi Nilai Karakter

Berakhirnya Kehidupan Manusia dan Alam 
Semesta 

religius, kerjasama, 
toleran, damai, displin,  
dan peduli

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Khadik percaya bahwa kiamat akan 
terjadi. Ini merupakan keyakinannya 
sejak kecil hingga saat ini ia selalu terus 
menerus mempercayainya 

2 Jumal dan Fitri memiliki perbedaan 
pandangan dan pendapat tentang  
kiamat karena perbedaan agama. Akan 
tetapi ia tetap menjaga hubungan baik 
diantaranya. 

3 Anas dan Ilmi yakin akan datangnya 
hari kiamat. Jika mendapatkan rezeki 
selalu ingat fakir dan miskin, kemudian 
ia memberinya. 

4 Abu Mujib menyaksikan kerusakan alam 
yang ditimbulkan oleh ulah manusia. 
Kemudian ia menggambarkan akan 
adanya kiamat untuk menjaga agar 
tidak rusak alam. Ia mengkampanyekan 
kepada masyarakat untuk tidak buang 
sampah sembarangan dan tidak 
menggunduli hutan

5 Armi tetap selalu menjaga kewajiban 
shalat lima waktu dengan berjamaan 
dan selalu datang lebih awal di masjid 
agar tidak tertinggal shalat jamaah. 
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F.   KHULASAH

 Kiamat  Sugra adalah  Kiamat kecil, yaitu berakhirnya  kehidupan semua 
makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, seperti kematian.  Kiamat Kubra 
adalah peristiwa yang amat besar karena alam semesta beserta isinya akan 
hancur lebur.  Kiamat Kubra merupakan rahasia Allah Swt. dan akan datang 
secara tiba-tiba.

Yaumul  Ba’ats adalah suatu saat di mana semua makhluk akan 
dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Yaumul Hasyr 
merupakan saat terjadinya peristiwa di mana semua makhluk, terutama 
manusia dikumpulkan dan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah tentang 
semua amal yang dikerjakannya di dunia. 

Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun 
buruk manusia selama hidup di dunia. Sementara mizan adalah timbangan 
amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang 
amal baik dan amal buruknya. Penimbangan dilakukan dengan seadil-
adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun.

 Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan Allah 
Swt. khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh.  Surga 
memiliki berbagai macam tingkatan. Orang beriman menempatinya sesuai 
dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan. Nama-nama surga itu antara lain 
 Surga Firdaus, Nai’m, Ma’wa, Adn, Khulud, Darussalam, dan Darul Maqamah. 
Adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat 
disediakan bagi orang orang kafi r, musyrik, fasik, ingkar, dan durhaka kepada 
Allah swt. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan 
azab yang sangat dahsyat.  Neraka juga memiliki tingkatan seperti surga, 
antara lain Jahanam, Laza, Sagar, Sa’ir, Hutamah, Wail, dan Hawiyah.
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G.   PENILAIAN

1.  Penilaian Sikap 

Berilah nilai  sikap sosial siswa pada kolom yang sesuai dengan sikap 
peserta didik melalui observasi.;

No
Nama 

Siswa

Aspek Penilaian

 Kerja 

sama 
Religius Toleran Damai Disiplin Jujur Peduli Skor Nilai 

1

2

3

4

5

2.   Penilaian Pengetahuan

I.  Pilihlah salah satu jawaban yang benar dan berikan tanda silang (X) 
pada  a, b, c, d, atau e!

1.  Arti ayat َمْوِت
ْ
ُة ال

َ
ٍس َذاِئق

ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
 .... adalah ك

A.   setiap yang berjiwa tunduk kepada aturan Allah Swt.
B.   setiap makhluk berasal dari Allah Swt. dan kembali pada-Nya
C.   setiap yang bernyawa pasti akan mati
D.  setiap yang bernyawa pasti akan kembali pada Allah Swt.
E.   setiap nyawa pasti mati 

2. Nafsu yang mampu mempertahankan diri dari segala 
kejahatan selalu berhubungan dengan Allah Swt. adalah nafsu 
.... 
A.  mutmainnah D.  nafsiah
B.  lawwamah E.  mulhammah
C.  amarah 
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3. Perhatikanlah pernyataan berikut ini!
(1) bertindak dengan penuh tanggung jawab
(2) berserah pada nasib dan tidak perlu berusaha
(3) pandangan hidupnya selalu optimis 
(4) ragu bertindak karena takut salah
(5) kehidupan yang baik di masyarakat
Dari pernyataan tersebut, yang termasuk fungsi beriman kepada hari 
akhir adalah …..
A.  (1), (2) dan (3)
B.  (2), (3) dan (4)
C.  (3), (4) dan (5)
D.  (1), (3) dan (5)
E.  (2), (4) dan (5)

4. Pengetahuan mengenai alam akhirat dapat kita ketahui dari al-Qur’an 
atau hadis. Pengetahuan itu disebut .... 
A.  sam’iyyat 
B.  selamat
C.  hakikat 
D. syari’at 
E.  makrifat 
 

5. Kematian makhluk bernyawa dari ke hidupan dunia yang fana 
dinamakan ....
A.   kiamat 
B.   barzakh
C.   tanda-tanda kiamat 
D.  kiamat sugra 
E.   kiamat kubra 

6. Efek positif dari meyakini hari akhir adalah …. 
A.   lupa diri 
B.   individualistis
C.   berhati-hati atau waspada 
D.   selalu berbuat baik 
E.   kurang bergaul 

7. Sebelum kiamat, manusia yang telah meninggal dunia menanti di 
alam ….
A.   akhirat 
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B.   barzakh
C.   mahsyar
D.   azali 
E.   rahim
 

8. Iman pada hari Akhir dapat menimbul kan sikap raja’ dan ....
A.  saf 
B.  khauf
C.  ma’ruf
D.  sufi
E.  ̀manfaat 
 

9. Nama malaikat yang bertugas meniup terompet adalah Malaikat ....
A. ̀ Jibril
B.  Izrail
C.  Mikail 
D.  Israfil
E.   Raqib

10. Seorang hamba yang ringan timbangan amal baiknya akan masuk 
neraka ....
A.   Jahanam
B.   Saqar
C.   Hawiyah
D.  Wail
E.  Lada

11. Allah Swt. menerima tobat selain dosa ….
A.  munafik
B.   syirik
C.   kafir 
D.  fasik
E.   hasud

 
12. Berikut ini termasuk peristiwa pada  hari akhirat, kecuali  ....

A.   yaumul Ba’ats 
B.   yaumul Hisab
C.   yaumul Mizan
D.  yaumul Ahad
E.   yaumul Jaza
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13.   Arti ayat َها
َ
َزا ل

ْ
ْرُض ِزل

َ
لا

ْ
ِت ا

َ
ِزل

ْ
.… adalah ِاَذاُزل

A.   jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat
B.   jika langit membelah menjadi dua
C.   jika bumi dan langit digoncangkan dengan dahsyat
D.   kiamat datang secara tiba-tiba
E.  kiamat adalah peristiwa yang luar biasa

14. Ayat َها
َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
ْرُض ا

َ
لا

ْ
ْخَرَجِت ا

َ
.... termasuk Surah َوا

A.   Al-Qariah: 4-5
B.   Al-Haqqah: 25
C.   Al-Maidah: 76
D.  Al-Waqiah: 7
E.    Az-Zalzalah: 2

15. Nama lain dari kiamat adalah …. 
A.  As-sa’ah 
B.  An-nazirah 
C.  Az-zahir 
D.   As-samiyat 
E.  Al-qamar 

16. Kiamat adalah salah satu rahasia milik …. 
A.   nabi dan rasul 
B.   Allah Swt. 
C.   para wali 
D.  kaum duafa 
E.   orang yang saleh 

17. Arti ayat   اِرَعُة
َ
ق

ْ
ْدَرَك َما ال

َ
 .… adalah َوَما ا

A.   Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
B.   Apakah hari kiamat itu?
C.   Apabila bumi diguncang dengan dahsyat
D.   apakah kamu tahu tentang kiamat? 
E.   Tahukah kamu apakah al Qariah itu?

18. Kiamat wusta adalah ….
A.   kiamat kecil 
B.   kiamat besar
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C.   kiamat susuhan 
D.  kiamat menengah 
E.    kiamat peringatan 

19. Arti kalimat ْيٌء َعِظْيٌم
َ

 .… adalah ش
A.   kejadian yang biasa 
B.   kejadian luar biasa 
C.   kejadian yang amat besar 
D.   kejadian yang tidak terduga 
E.   kejadian yang terduga 

20. Yaumul jaza artinya …. 
A.   hari pembalasan 
B.   hari terakhir
C.   hari perhitungan 
D.  hari yang adil 
E.    hari pengadilan 

 
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan 

jelas!
1. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir!
2. Sebutkanlah lima fungsi iman kepada hari akhir yang dikaitkan dengan 

kehidupan kalian sehari-hari!
3. Sebutkanlah macam-macam nama kiamat beserta contohnya!
4. Sebutkanlah kejadian-kejadian pada kiamat kubra yang dijelaskan di 

dalam al- Qur’an! 
5. Sebutkan dan jelaskan lima macam tanda-tanda terjadinya kiamat 

kubra! 
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kiamat merupakan rahasia Allah 

swt.! 
7. Apakah para nabi dan rasul mengetahui akan terjadinya kiamat kubra? 
8. Jelaskanlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat setelah kiamat 

kubra!
9. Sebutkan macam-macam nama surga!
10. Tuliskanlah sebuah ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hari kiamat 

beserta artinya!
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3.   Penilaian Ketrampilan:
III.  Lembar Portofolio

1. Lakukan diskusi dengan ulama atau mubaligh  tentang kimat yang 
mencerminkan sikap religius. Coba bandingkan dengan sikapmu 
sehari-hari! Ketiklah hasil diskusi tersebut dengan rapi!

2. Catatlah sikap religius dalam kolom berikut ini! Bandingkan dan 
ungkapkan sebelum  dan sesudah mempelajari tentang kiamat,  
menurutmu!

Contoh Religius Sebelum 
Mempelajari Kiamat

Contoh Religius Sesudah 
Mempelajari Kiamat

3. Carilah contoh kasus yang menunjukkan perilaku religius kiamat! 
ceritakan pengalaman yang menunjukkan sikapmu yang kurang 
religius di masa lalu! Cobalah renungkan apa yang seharusnya kamu 
lakukan pada waktu itu!

4. Bagilah kelasmu menjadi beberapa kelompok yang masing-masing 
terdiri atas dari lima siswa!

5. Carilah peristiwa kematian seseorang! Setiap kelompok memilih dari 
tema mati suri, mati khusnul khotimah, dan ‘azab kubur. Kisah diketik 
rapi kurang lebih dalam dua halaman kuarto. Kisah tersebut dapat 
diambil dari buku-buku yang kamu baca atau pengalaman religius.


