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STANDAR KOMPETENSI 3:   

Meningkatkan keimanan kepada hari akhir. 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

3.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. 

3.2. Menyebutkan ayat al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir. 

3.3. Menceritakan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti 

terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits. 
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STANDAR KOMPETENSI   

Menerapkan Aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari  

 

 

KOMPETENSI DASAR 
1. Siswa beriman kepada hari akhir 
2. Siswa beriman kepada beberapa hal yang berhubungan dengan hari akhir 
3. Siswa beriman kepada adanya pembalasan amal baik dan buruk 
4. Siswa beriman kepada qadla’ dan qadar Allah 
 

 

INDIKATOR 
Siswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian hari akhir 
2. Membaca dan mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir 
3. Menceritakan kehidupan hari akhir  
4. Menjelaskan kehidupan dunia yang bersifat sementara. 
5. Menjelaskan fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan 
6. Menceritakan kejadian yang berkaitan dengan hari akhir. 
7. Menjelaskan pengertian alam Barzah, yaumul Ba’ats, yaumul Mahsyar, 

dan yaumul Mizan 
8. Menceritakan adanya perhitungan amal baik dan buruk (hisab) 
9. Menjelaskan  adanya balasan amal baik dan amal buruk 
10. Menjelaskan pengertian qadla’ dan qadar Allah 
11. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang qadla’ dan qadar 
12. Menjelaskan fungsi beriman kepada qadla’ dan qadar Allah 
13. Mengungkapkan contoh-contoh qadla’ dan qadar Allah 

 

 

MATERI POKOK 
1. Iman kepada hari akhir 
2. Beberapa hal yang berhubungan dengan hari akhir 
3. Adanya pembalasan amal baik dan buruk. 
4. Iman kepada qadla’ dan qadar Allah 
 

 
 
 
Pada buku 1 sudah diuraikan dua dari sistem atau rukun iman yang enam 

tersebut, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah. Kemudian pada 
buku 2 sudah diuraikan juga dua pilar iman yang lain, yaitu iman kepada kitab 
Allah dan iman kepada rasul Allah. Masih ada dua pilar iman lagi untuk 
kesempurnaan semua rukun iman yang enam, yakni iman kepada hari akhir dan 
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iman kepada qadla’ dan qadar. Kedua pilar iman yang terakhir inilah yang akan 
dibicarakan pada buku 3 ini. Dengan mengimani hari akhir diharapkan akan 
bertambah yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang sia-sia. 
Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sementara itu 
dengan mengimani qadla’ dan qadar akan semakin yakin bahwa Allah benar-benar 
Maha Kuasa dalam menentukan semua ketentuan-Nya yang terjadi di alam semesta 
ini, termasuk yang ada pada manusia. Untuk memahami lebih lanjut dua pilar iman 
yang terakhir ini, akan diuraikan satu per satu mulai dari iman kepada hari kiamat 
dan kemudian iman kepada qadla dan qadar.  
 
 

A. Iman kepada Hari Akhir 
 
 

Perlu diperhatikan: 

Iman kepada hari akhir terkait erat dengan iman kepada Allah. Keyakinan 
akan kemaha-adilan Allah akan dapat diterima dengan mengimani hari akhir. 
Tidak mungkin seseorang akan dapat memahami keadilan Allah yang sempurna 
tanpa mengimani adanya hari akhir ini. Karena itu, iman kepada hari akhir 
merupakan pilar iman yang utama setelah iman kepada Allah. Hal ini terbukti 
dengan disebutnya iman kepada hari akhir selalu berurutan dengan iman kepada 
Allah, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits Nabi. Mengimani hari akhir 
sekaligus mengimani pula hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Hari akhir ini 
nanti akan dimulai dengan adanya hari kiamat, yaitu akhir dari perjalanan hari di 
dunia ini. Hari kiamat merupakan awal dari adanya perubahan waktu di dunia 
menuju waktu di akhirat. Pada hari kiamat ini semua makhluk Allah akan 
dihancurkan sehingga tidak ada satu pun yang tersisa. Setelah itu mulailah hari 
kebangkitan dan peristiwa-peristiwa lain yang merupakan proses perjalanan yang 
akan ditempuh oleh semua manusia sebelum akhirnya memasuki surga atau 
neraka. 
 

 
 

Untuk mengkaji materi tentang iman kepada hari akhir dengan mendalam, 
berikut akan dibicarakan pengertian iman kepada hari akhir, hari kiamat dan 
kehancuran dunia, kebangkitan manusia dari alam kubur, berkumpulnya manusia 
di Padang Mahsyar, perhitungan dan penimbangan amal manusia, shirath, surga, 
dan neraka, dan fungsi serta hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk 
memperkuat keyakinan atau iman kita tentang hari akhir dan hal-hal yang terkait 
dengannya, uraian di bawah akan dilengkap dengan dalil-dalil naqli baik dari al-
Quran maupun hadits Nabi Muhammad Saw. 
 
 
1. Pengertian iman kepada hari akhir 

Hari akhir atau biasa juga disebut dengan hari akhirat adalah hari hancurnya 
semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari 
akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan 
memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, 
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mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah 
kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang 
sebenarnya dan bersifat abadi. Pada kehidupan abadi itulah manusia akan 
mendapatkan kepastian hidupnya, apakah hidupnya akan berhasil dan berbahagia 
atau sebaliknya hidupnya akan celaka dan sengsara. 

Beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada 
kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antara 
peristiwa penting yang terjadi pada hari akhirat adalah kebangkitan manusia dari 
alam kubur, dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar, perhitungan dan 
penimbangan, serta pembalasan amal manusia, dan adanya jalan yang dilalui 
manusia (shirath) untuk menuju ke arah surga atau neraka. 

Beriman kepada hari akhir merupakan pilar (rukun) iman yang kelima dari 
urutan keenam rukun iman. Namun, dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad 
Saw. iman kepada hari akhir ini selalu disebut beriringan dengan iman kepada 
Allah. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara iman kepada Allah 
dengan iman kepada hari akhir. Allah berfirman dalam dua ayat di bawah ini: 

 

 هللاِ ْلِرب َمْن َءاَمَن بِاَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكن اا ُوُجوْ لَْيَس اْلِرب َأْن تـَُولوْ 
  )١٧٧: قرةبال(...  ِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنِبيـْنيَ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَمَآل 

 
Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi...” (QS. al-Baqarah (2): 177). 
 

َواْليَـْوِم  هللاِ  َمْن َءاَمَن بِاا َوالنَصاَرى َوالصابِِئْنيَ َن َهاُدوْ ا َوالِذيْ َن َءاَمنُـوْ ِإن الِذيْ 
ْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنـُوْ اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا فَـَلُهْم َأْجرُ  ِنَ ُهْم ِعْنَد َر 

  )٦٢: البقرة(
 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar 
beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima 
pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati.” (QS. al-Baqarah (2): 62). 

 
Nabi Muhammad Saw. bersabda dalam salah satu haditsnya: 
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َفُه، َو َمـْن َكـاَن يـُـْؤِمُن بِـاِهللا َواْليَــْوِم َمْن َكا َن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِم ْاآلِخِر فَـْلُيْكرِْم َضـيـْ
ـــًرا َأْو  ـــْل َخيـْ ـــْوِم ْاآلِخـــِر فَـْليَـُق ـــاِهللا َواْليَـ ـــْؤِمُن ِب ـــْن َكـــاَن يـُ ْاآلِخـــِر فَـْلَيِصـــْل َرِمحَـــُه، َو َم

  ).متفق عليه( لَِيْصُمتْ 
Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 
memuliakan tamunya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 
hendaklah menyambung tali silaturrahim, dan barang siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam.” (HR. al-Bukhari 
dan Muslim). 

Dua ayat al-Quran dan hadits di atas menunjukkan betapa eratnya hubungan 
antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dengan demikian, 
kesempurnaan dalam mengimani Allah sangat tergantung juga dengan mengimani 
adanya hari akhir. 

 
 

2. Hari kiamat dan kehancuran dunia 

Hari akhir sering juga disebut sebagai hari kiamat. Bahkan al-Quran juga 
memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini. Di antara nama-nama yang 
disebutkan oleh al-Quran tentang hari akhir ini adalah: 
a. Yaumul Qiyamah, atau hari kiamat, 
b. Yaumul Mahsyar, atau hari berkumpul (bagi semua manusia), 
c. Yaumul Hisab, atau hari perhitungan (amal manusia), 
d. Yaumuz Zilzalah, atau hari kegempaan (goncangan), 
e. Yaumul Waqi’ah, atau hari kejatuhan, 
f. Yaumul Qari’ah, atau hari keributan, 
g. Yaumul Ghasyiyah, atau hari pembalasan, 
h. Yaumul Haqqah, atau hari kepastian, 
i. Yaumut Tammah, atau hari bencana agung, 
j. Yaumul Jaza’, atau hari pembalasan, 
k. Yaumul Wa’id, atau hari ancaman, 
l. Yaumul Mizan, atau hari pertimbangan, 
m. Yaumul Jami’, atau hari pengumpulan, 
n. Yaumut Taghabun, atau hari terbukanya segala kecurangan, 
o. Yaumul Ba’ts, atau hari kebangkitan, 
p. Yaumud Din, atau hari perhitungan, dan 
q. Yaumul Khulud, atau hari yang kekal.  
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Gambar hancurnya dunia sebagai tanda hari kiamat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itulah nama-nama hari akhir yang disebutkan oleh al-Quran dalam berbagai 

ayatnya. Nama-nama itu diberikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi 
pada hari akhir tersebut, misalnya disebut dengan hari pembalasan, karena pada 
hari akhir itu semua manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya di 
dunia, dan begitu juga nama-nama yang lain. 

Semua orang yang beriman wajib meyakini bahwa hari kiamat pasti akan 
terjadi. Namun Allah tidak pernah menjelaskan kapan hari kiamat itu akan terjadi. 
Allahlah yang Maha Mengetahui tentang hari kiamat ini, karena kapan terjadinya 
hari kiamat termasuk permasalahan yang ghaib. Allah berfirman: 

 

 ُل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِيف  ’ِعْنَدهاَهللا ِإناَعِة َويـُنَـزنـَْفٌس  َوَما َتْدرِيْ  ْرَحامِ ْاألَ  ِعْلُم الس
 أَْرٍض َمتُوُت َماَذا َتْكِسُب َغًدا و َما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأي رٌ ٌم َخِبيْـ َعِليْ اَهللا ِإن 

  )٣٤: لقمان(
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 
akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi 
mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(QS. Luqman (31): 34). 
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Kalian bisa juga membaca ayat-ayat al-Quran lainnya yang terkait dengan 
kapan kiamat ini akan terjadi, misalnya QS. Fushshilat (41): 47 dan QS. al-A’raf (7): 
187. 

Namun demikian, melalui hadits-haditsnya, Nabi Muhammad Saw. 
memberitahu kepada umatnya mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat 
tersebut, di samping yang juga dijelaskan oleh ayat-ayat al-Quran. Oleh para ulama 
tanda-tanda itu dikelompokkan menjadi dua, yakni tanda-tanda kecil dan tanda-
tanda besar. 

Yang termasuk tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat di antaranya 
adalah seperti berikut: 
a. Diutusnya Muhammad Saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 
b. Orang-orang kecil dan miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. 
c. Budak perempuan melahirkan tuannya. 
d. Lenyapnya ilmu pengetahuan dengan banyaknya orang-orang pandai (ulama’) 

yang mati dan meluasnya kebodohan. 
e. Banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemunkaran dengan terang-terangan. 
f. Adanya dua kelompok besar yang saling bermusuhan dan saling berperang. 
g. Jumlah orang perempuan jauh lebih banyak dari orang laki-laki. 
h. Banyak orang yang mau bersedekah, tetapi tidak ada yang mau menerima. 
i. Waktu berjalan serasa amat pendek, satu tahun serasa sebulan, satu bulan 

serasa seminggu, satu minggu serasa sehari, sehari serasa sejam, dan sejam 
serasa membakar satu pelepah kurma. 

j. Banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan orang bermegah-megahan 
dengan gedung yang tinggi. 

k. Umat Islam tunduk dan patuh kepada umat lain. 
 

Adapun yang termasuk dalam tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat 
seperti yang dijelaskan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim adalah seperti 
berikut: 
a. Keluarnya asap. 
b. Keluarnya binatang yang aneh bentuknya. 
c. Keluarnya Dajjal. 
d. Terbitnya matahari dari arah barat.  
e. Turunnya Isa bin Maryam. 
f. Munculnya Ya’juj Ma’juj. 
g. Terjadinya gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. 
h. Keluarnya api dari Yaman. 

 
Dari tanda-tanda besar ini yang pertama kali akan terjadi adalah terbitnya 

matahari dari arah barat yang kemudian akan diikuti oleh tanda-tanda lainnya 
dalam jarak yang dekat. Peristiwa yang langsung menunjukkan awal terjadinya hari 
akhir (kiamat) adalah hancurnya alam semesta setelah Malaikat Israfil meniup 
sangkakala. Kehancuran alam ini diiringi dengan goncangan yang amat dahsyat dan 
menakutkan, sehingga gunung-gunung hancur menjadi debu, langit retak, bintang-
bintang berserakan, matahari padam, dan seluruh isi alam ini hancur musnah. 
Beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat ini dijelaskan dalam beberapa ayat 
al-Quran, seperti QS. Ibrahim (14): 48, QS. al-Haj (22): 1-2, QS. al-Waqi’ah (56): 1-6, 
QS. al-Ma’arij (70): 8-15), QS. at-Takwir (81): 1-3, QS. al-Infithar (82): 1-3, QS. al-
Zalzalah (99): 1-3, dan QS. al-Qari’ah (101): 1-5. 
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3. Kebangkitan manusia dari alam kubur 

Pada hari kiamat semua makhluk hidup, baik manusia maupun yang lain, 
dimatikan dan semua yang ada di alam dunia ini hancur dan berakhir. Semua 
manusia memasuki satu alam yang disebut alam kubur atau alam barzakh. Di alam 
barzakh semua manusia terlepas dari kenikmatan dan kesengsaraan jasmani, 
karena di alam inilah ruh manusia terlepas dari jasadnya. Alam barzakh ini 
merupakan alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzakh juga 
merupakan alam penantian bagi manusia untuk mengumpulkan ruh dan 
menyempurnakannya sebagai persiapan untuk memasuki alam akhirat. Semua ruh 
manusia berkumpul setelah berakhirnya tugas mereka di alam dunia.  

Ketika ruh-ruh sudah sempurna dalam penantiannya, maka ruh-ruh itu 
kemudian kembali lagi memasuki jasad-jasad yang pernah ditinggalkannya. Di 
sinilah semua manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur atau alam barzakh dan 
memasuki alam akhirat untuk menerima balasan atas amal perbuatan yang pernah 
dilakukannya di dunia. Terkait dengan kebangkitan manusia dari alam kubur ini 
Allah berfirman dalam surat al-Hajj dan at-Taghabun: 

 

بـُوْ َن َكَفُروْ َوالِذيْ  ٥٧: احلج( ِئَك َهلُْم َعَذاٌب ُمِهْنيٌ ا ِبآيَاتَِنا َفُأولَۤ ا وََكذ(  
 
Artinya: “Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi 
mereka azab yang menghinakan.” (QS. al-Hajj (22): 5-7). 

 

َعثـُوْ ا َأْن َلْن يـ َن َكَفُروْ َزَعَم الِذيْ  َعُثن ُمث لَتُـ  ا ُقْل بـََلى َوَريبْ بـْ َنبـُؤن ِمبَا َعِمْلُتْم لَُتبـْ
  )٧: التغابن( رٌ َيِسيْـ  اهللاِ  ِلَك َعَلىَوذٰ 

 
Artinya: “Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan 
dibangkitkan. Katakanlah: "Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan 
dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". 
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. at-Taghabun (64): 7). 

 
Pada masa kebangkitan (yaumul ba’ats) semua manusia dikembalikan seperti 

ujudnya semula, meskipun ketika kematiannya mengalami kehancuran, misalnya 
karena terbakar atau mengalami kecelakaan. Pada masa ini manusia akan berbeda-
beda keadaannya, tergantung kepada amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. 
Manusia yang amalnya baik di dunia dan suci jiwa dan hatinya, maka tubuh dan 
ruhnya akan sempurna ketika dibangkitkan. Sebaliknya manusia yang buruk 
amalnya dan kotor jiwa dan hatinya, maka keadaan tubuh dan ruhnya tidak 
sempurna. Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, Nabi Saw. bersabda: “Setiap 
hamba itu dibangkitkan nanti menurut apa yang ia mati dengannya.” Maksud hadits 
ini, jika manusia mati dengan penuh kebaikan, maka ia dibangkitkan dalam 
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keadaan baik pula, sedang jika manusia mati dengan penuh keburukan, maka ia 
pun dibangkitkan dalam keadaan buruk dan ngeri. 

 
 

4. Berkumpulnya manusia di  Padang Mahsyar 

Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian 
berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu 
putusan dari Allah mengenai baik buruknya hasil dari amal perbuatannya masing-
masing. Alam terbuka ini dikenal dengan nama Padang Mahsyar. Kondisi manusia 
pada waktu itu digambarkan oleh al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw. 
seperti berikut: 

 

َوْعًدا  ’َدأْنَا َأوَل َخْلٍق نُِعيُدهَء َكَطي السِجل لِْلُكُتِب َكَما بَ آيـَْوَم َنْطِوي السمَ 
َنا ِإنا ُكنا َفاِعِلْنيَ    )١٠٤: األنبياء( َعَليـْ

 
Artinya: “(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-
lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah 
Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya 
Kamilah yang akan melaksanakannya.” (QS. al-Anbiya’ (21): 104). 

 
Nabi Saw. bersabda: “Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi 

putih sedikit kemerahan seperti roti murni, dan pada hari itu tidak ada bendera bagi 
seseorang pun.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dalam hadits yang lain, Nabi Saw. 
bersabda: 

 

 الُ جَ الر وَ  اءُ سَ لن اَ  اهللاِ  لَ وْ سُ ا رَ يَ  تُ لْ قُـ  الً ُخيَْشُر الناُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغرْ 
 ةُ شَ ائِ ا عَ يَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  ضٍ عْ  بَـ َىل إِ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  رُ ظُ نْ ا يَـ عً يْـ مجَِ 
  ).  رواه البخاري و مسلم( بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعضٍ  رَ ظُ نْ يَـ  نْ أَ  نْ مِ  د شَ أَ  رُ مْ ْألَ اَ 

 
Artinya: “Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, 
telanjang, dan belum disunat”. Saya (‘Aisyah) berkata: “Wahai Rasulullah, semua 
perempuan dan laki-laki sebagian mereka melihat sebagian yang lain?” Rasulullah 
Saw. menjawab: “Wahai ‘Aisyah, permasalahan pada hari itu lebih dahsyat dari 
pada sebagian mereka melihat sebagian yang lain”. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
 

Jadi, menurut ayat al-Quran dan hadits Nabi di atas, jelaslah bahwa semua 
manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan dari perut sang 
ibu. Semua manusia berkumpul dan bercampur antara laki-laki dan perempuan 
dalam keadaan telanjang tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, dan juga dalam 
keadaan belum disunat. Namun, karena pada waktu itu permasalahan yang 
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dihadapi semua manusia cukup berat, tidak pernah terpikirkan sebagian mereka 
akan melihat tubuh sebagian yang lain. 

Dari hadits Nabi Saw. yang lain juga dapat diketahui bahwa pada hari itu 
matahari sangat dekat dengan manusia, yaitu kira-kira satu mil. Kondisinya sangat 
panas, sehingga keringat manusia bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata 
kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, dan ada yang sampai mulut 
(HR. Muslim). Karena begitu hebatnya kejadian pada waktu itu, semua manusia 
berharap agar Allah segera memutuskan semua amal mereka.  

Semua manusia kemudian mendatangi Nabi Adam a.s. agar beliau 
memohonkan syafa’at kepada Allah untuk mereka, namun Nabi Adam tidak dapat 
memenuhi permintaan mereka. Kemudian mereka mendatangi nabi-nabi yang lain 
satu persatu hingga kepada Nabi Isa a.s., namun semua nabi itu juga tidak dapat 
memenuhi permintaan mereka. Hingga pada akhirnya mereka menemui Nabi 
Muhammad Saw. untuk maksud yang sama. Nabi Muhammad Saw. memenuhi 
permintaan mereka dan kemudian memohon ke hadirat Allah dengan penuh 
ketundukan kepada-Nya hingga Allah memenuhi permintaan beliau untuk memberi 
syafa’at kepada manusia. Setelah itu dilakukan putusan amal manusia yang diawali 
dengan pembagian buku catatan amal, lalu dilakukan perhitungan dan 
penimbangan amal semua manusia. 

 
 
5. Perhitungan dan penimbangan amal manusia 

Kemaha-adilan Allah terlihat pada saat perhitungan dan penimbangan amal di 
hari akhirat ini. Pada saat ini semua manusia akan terlihat sesuai dengan amal 
mereka ketika hidup di dunia. Yang baik terlihat berbeda dengan yang jelek, yang 
Muslim berbeda dengan yang kafir, yang berbakti berbeda dengan yang durhaka, 
dan seterusnya. Terkait dengan ini Allah berfirman: 

 

 ِذيْ ِذيْ أَْم َحِسَب الَئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكاليا َوَعِمُلوا َن َءاَمنُـوْ َن اْجتَـَرُحوا الس
 السَمَواِت َوَخَلَق اهللاُ . نَ َء َما َحيُْكُموْ آَياُهْم َوَممَاتـُُهْم سَ ًء حمْ آالصاِحلَاِت َسوَ 

-٢١: اجلاثية( نَ ْم َال ُيْظَلُموْ ى ُكل نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َوهُ اْألَْرَض بِاحلَْق َولُِتْجزٰ وَ 
٢٢(  

 
Artinya: “Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami 
akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa 
yang mereka sangka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka 
tidak akan dirugikan.” (QS. al-Jatsiyah (45): 21-22). 

 
Perhitungan amal manusia berkisar pada isi buku catatan amal yang diberikan 

kepada setiap manusia pada saat pemutusan amal dan akan dibaca oleh setiap 
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manusia yang menerimanya, meskipun dulunya (ketika di dunia) tidak bisa 
membaca. Saat menerima buku catatan ini, manusia juga berbeda-beda, ada yang 
menerimanya dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kirinya, dan ada pula 
yang dari belakangnya. Allah berfirman:  

 

َقِلُب ِإٰىلۤ . رًاِسيْـ َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا ي . ِنهِ بَِيِميْ  ’ِيتَ ِكَتابَهَفَأما َمْن أُوْ  ِه َأْهلِ  َويـَنـْ
 ًراَسِعيْـ  ىٰ َوَيْصل.  ثـُُبورًا َفَسْوَف َيْدُعوْ . َء َظْهرِهِ آَورَ  ’ِيتَ ِكَتابَهَوأَما َمْن أُوْ . َمْسُرورًا

  )١٢-٧: اإلنشقاق(
Artinya: “Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia 
akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada 
kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan 
kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak: "Celakalah aku". Dan dia akan 
masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. al-Insyiqaq (84): 7-12). 

 
Penjelasan yang lebih rinci tentang hal itu ditegaskan Allah dalam al-Quran 

surat al-Haqqah (69): 19-37. Dalam ayat-ayat itu dijelaskan perbedaan yang jelas 
antara orang yang menerima buku catatannya dari sebelah kiri dengan yang 
menerimanya dari sebelah kanan. 

Dalam perhitungan amal itu dibentangkan timbangan yang sangat adil. Semua 
manusia maju satu persatu untuk dilakukan perhitungan dan penimbangan 
amalnya. Ada manusia yang melaluinya dengan mudah dan ada yang melaluinya 
dengan sulit, tergantung amalnya masing-masing. Dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan, bukan mulut yang menjawabnya, tetapi anggota tubuh 
yang menjawabnya. Allah berfirman: 

 

 نَ ا َيْكِسبُـوْ أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم ِمبَا َكانـُوْ  آأَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُمنَ  ىٰ اْليَـْوَم َخنِْتُم َعل
  )٦٥: يسۤ (

 
Artinya: “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami 
tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu 
mereka usahakan.” (QS. Yasin (36): 65). 

 
Semua manusia akan melihat amalnya langsung, baik amal yang baik maupun 

amal yang buruk (QS. al-Zalzalah (99): 6-8. Dalam QS. al-Anbiya’ (21): 47 dan QS. 
al-Mu’minun (23): 102-105 dijelaskan bahwa Allah memasang timbangan amal 
untuk manusia, siapa yang berat timbangan amal baiknya maka dialah yang 
beruntung dan akan masuk ke surga, dan sebaliknya siapa yang ringan timbangan 
amal baiknya dialah yang rugi dan akan masuk ke neraka. 
 
 
6. Shirath, surga, dan neraka 
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a. Shirath 

Setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan amal dan penjelasan 
mengenai manusia yang beruntung dan rugi, maka semua manusia harus melewati 
jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka Jahannam yang merupakan jalan 
menuju surga. Jembatan inilah yang disebut dengan shirath. 

Kondisi manusia pada saat melewati jembatan itu adalah sesuai dengan 
amalnya ketika di dunia. Ada manusia yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, 
ada yang melewatinya lebih lambat dari itu, dan ada yang melewatinya dengan 
merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Yang tidak berhasil melewati 
jembatan itu akan jatuh ke neraka Jahannam. Bagi mereka yang selamat melewati 
jembatan ini, yakni orang-orang yang beriman, mereka akan berhenti di atas 
jembatan antara surga dan neraka untuk dibersihkan dan disucikan dari setiap apa 
yang telah terjadi di antara mereka tentang permusuhan, kebencian, dan kotoran-
kotoran lainnya. Setelah itu mereka diizinkan masuk ke surga. 

Surga dan neraka adalah dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari 
perjalanan manusia. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan 
yang akan dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan neraka merupakan 
tempat yang penuh dengan kesengsaraan yang akan dihuni oleh orang-orang yang 
durhaka kepada Allah. 
 
b. Surga 

Dalam bahasa Arab surga disebut dengan jannah. Kata jannah berarti kebun 
atau taman yang berisi berbagai pepohonan. Surga merupakan suatu tempat tinggal 
abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Luas surga digambarkan 
seluas langit dan bumi (QS. Ali ‘Imran (3): 133). Adapun bau surga tercium dari 
jarak perjalanan seratus tahun. Nabi Saw bersabda:”Sesungguhnya bau surga 
didapatkan dari jarak perjalanan seratus tahun” (HR. Ahmad). Dalam riwayat yang 
lain ditegaskan lima ratus tahun jarak perjalanan. 

Dalam al-Quran dijelaskan beberapa nama surga. Di antara nama-nama surga 
adalah sebagai berikut:  
1) Jannatul Ma’wa, surga tempat kembali (QS. an-Najm (53): 15). 
2) Jannatu ‘Adn, surga sebagai tempat tinggal yang kekal (QS. ar-Ra’d (13): 23). 
3) Darul Khulud, perumahan yang kekal (QS. al-Furqan (25): 15). 
4) Jannatul Firdaus, surga paradis (QS. al-Kahfi (18): 107). 
5) Darus Salam, perumahan yang penuh kedamaian (QS. al-An’am (6): 127). 
6) Darul Maqamah, perumahan yang penuh dengan ketenangan (QS. Fathir (35): 

35). 
7) Jannatun Na’im, surga yang penuh dengan kenikmatan (QS. asy-Syu’ara’ (26): 

85). 
8) dan lain sebagainya.  

 
Surga juga memiliki delapan pintu, salah satunya adalah pintu Rayyan yang 

diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa (HR. al-Bukhari). Pintu-
pintu surga ini sangat luas dan besar. Jarak antara satu pintu ke pintu yang lain 
sejauh jarak perjalanan empat puluh tahun. Meskipun demikian, orang-orang yang 
memasukinya tetap berdesak-desakan. 

Di surga Allah memberikan berbagai kenikmatan yang belum pernah dijumpai 
manusia di dunia ini. Kenikmatan di surga jauh melebihi kenikmatan di dunia. 
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Tentang hal ini bisa dibaca ayat-ayat al-Quran seperti QS. al-Baqarah (2): 25, QS. 
al-Hijr (15): 45-48, QS. Muhammad (47): 15, QS. al-Waqi’ah (56): 20-21, QS. al-
Insan (76): 19-21, dan ayat-ayat lainnya. 

 

c.  Neraka 

Dalam bahasa Arab neraka disebut dengan nar. Kata nar dari segi bahasa 
berarti api. Neraka merupakan lembah kebinasaan dan tempat terburuk di akhirat 
yang disediakan untuk orang-orang kafir.  

Tingkat kesengsaraan dan kepedihan di neraka juga bertingkat-tingkat, mulai 
yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang paling ringan siksanya adalah 
tingkatan yang paling tinggi dan yang paling pedih siksanya adalah yang paling 
rendah. Setiap tingkatan memiliki nama khusus dan pintu khusus (QS. al-Hijr (15): 
43-44, dan QS. an-Nisa’ (4): 145. Para penghuni neraka memasuki neraka secara 
berombongan dan berduyun-duyun, satu demi satu rombongan, tingkatan demi 
tingkatan, dan diperlihatkan neraka kepada mereka (QS. az-Zumar (39): 71).  

Dalam al-Quran dan hadits juga disebutkan beberapa nama neraka dan 
tingkatan-tingkatannya. Di antara nama-nama neraka itu adalah: 
1) Hawiyah (QS. al-Qari’ah (101): 8-11). 
2) Lazha (QS. al-Ma’arij (70): 15-18). 
3) Sa’ir (QS. al-Mulk (67): 5). 
4) Saqar (QS. al-Muddatstsir (74): 26-30). 
5) Huthamah (QS. al-Humazah (104): 4-9). 
6) Wail (QS. al-Ma’un (107): 4). 
7) Jahannam (QS. at-Taubah (9): 35). 
8) Jahim (QS. ad-Dukhan (44): 56). 
 

Jika di surga penghuninya merasakan berbagai kenikmatan, maka di neraka 
penghuninya akan merasakan berbagai kepedihan dan kesengsaraan. Di neraka ini 
terdapat berbagai siksa dan kesengsaraan yang belum terlihat oleh mata dan belum 
terdengar oleh telinga. Di dalamnya terdapat binatang-binatang berbahaya seperti 
ular dan kalajengking yang gigitan atau sengatannya luar biasa sakitnya. Di neraka 
pun Allah menyediakan makanan dan minuman agar penghuninya tetap hidup, 
namun makanan dan minuman ini tetap berakibat kesengsaraan. Di antara 
makanan dan minuman di neraka adalah buah Zaqqum (buah yang pahit yang 
dapat menyumbat tenggorokan), darah dan nanah, duri, air yang sangat panas, air 
besi yang mendidih dan air al-gauthah (air yang keluar dari kemaluan wanita-wanita 
pezina). Penghuni neraka ini tidak akan mati meskipun disiksa terus dengan 
siksaan yang amat berat (QS. an-Nisa’ (4): 56, az-Zukhruf (43): 77, QS. Fathir (35): 
36, dan QS. al-A’la (87): 11-13). 

Jika penghuni surga akan kekal di dalamnya, maka tidak demikian halnya 
para penghuni neraka. Penghuni neraka ada yang kekal di dalamnya dan ada yang 
tidak kekal di dalamnya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir akan 
kekal di dalam neraka. Namun orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman 
tetapi berbuat dosa akan berada di neraka untuk merasakan akibat dosa mereka, 
dan setelah habis masanya di neraka mereka akan keluar dari neraka kemudian 
masuk ke surga sesuai dengan imannya. 
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7. Fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir 

Dengan mengimani hari akhir dengan segala peristiwa yang terjadi pada hari 
itu, tentunya banyak hikmah yang dapat diambil untuk dijadikan cermin dan 
pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah sekaligus fungsi dari 
iman kepada hari akhir adalah: 
a. Menambah keyakinan akan keadilan Allah, karena pada hari akhirat itulah Allah 

akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya. 
b. Memotivasi manusia agar selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-

perbuatan tercela. 
c. Mendorong manusia agar selalu berhati-hati dalam berbuat, karena semua yang 

diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. 
d. Mendorong manusia untuk meneguhkan imannya dan menambah kualitas 

takwanya, karena dengan itulah ia akan dapat terhindar dari neraka dan akan 
masuk ke dalam surga. 

e. Menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak abadi, 
masih ada kehidupan yang sebenarnya yang bersifat abadi, yaitu kehidupan di 
akhirat. 

f. Menyadari bahwa dunia merupakan ladang yang harus dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya agar dapat dipanen hasilnya kelak di akhirat. 

 
Dari fungsi-fungsi di atas, tentunya kalian dapat mensikapinya dengan benar. 

Janganlah iman kepada hari akhir menjadikan kalian pesimis dalam menatap masa 
depan kalian, tetapi sebaliknya, iman kepada hari akhir membuat kalian semakin 
optimis dalam melangkah dan melewati hari-hari berikutnya sehingga pada 
akhirnya kalian benar-benar siap untuk memasuki hari akhir nantinya.  
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah Swt. berfirman: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan bahwa 
sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang 
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah 
beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” 
(QS. Ali ‘Imran (3): 185). 

 
Allah Swt. juga berfirman: “Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada 

permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah 
berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal shalih dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman 
air yang panas dan adzab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.” (QS. Yunus (10): 4). 

 
Allah Swt. juga berfirman: “Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya 

dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan (pula), sehingga apabila mereka sampai 
ke surga itu maka pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-
penjaganya, “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, (dan) berbahagialah kamu! Maka 
masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.” (QS. az-Zumar (39): 73). 

 

PELATIHAN  
 
A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 
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1. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke ... 

a. dua          b. empat 
c.   lima     d. enam 
 

2. Di bawah ini yang tidak termasuk nama-nama hari akhir adalah: 
a. yaumul jaza’    b.  yaumul khulud 
c. yaumul ‘adn    d.  yaumut taghabun 
 

3. Hari kiamat sering disebut dengan yaumul din, karena pada hari itu merupakan: 
a. hari perhitungan/pembalasan b.  hari dipertanyakannya agama 
c. hari dikumpulkannya manusia d.  hari dibangkitkannya manusia 
  

4. Suatu jembatan yang ada di akhirat yang terbentang menuju surga atau neraka 
disebut: 
a. mizan     b. jannah 
c. shirath    d. mahsyar 
 

5. Di surga nanti ada satu pintu yang disebut pintu rayyan yang dikhususkan bagi: 
a. orang yang khusyu’ shalatnya b. orang yang selalu membayar zakat 
c. orang yang hajinya mabrur  d. orang yang berpuasa Ramadlan 

 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Diutusnya Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul yang terakhir 
merupakan salah satu dari tanda kiamat ... 

2. Sedang keluarnya Ya’juj Ma’juj termasuk tanda-tanda kiamat ... 
3. Beriman kepada hari akhir sangat terkait erat dengan beriman kepada ... 
4. Hari bangkitnya manusia dari tidur panjangnya di alam barzakh disebut ... 
5. Neraka yang disediakan bagi orang-orang yang lalai dalam shalatnya adalah ... 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.  Jelaskan perbedaan antara surga dan neraka! 
2.  Tunjukkan satu dalil al-Quran yang menunjukkan hubungan yang erat antara 

iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir! 
1. Apa yang terjadi pada waktu manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar? 
2. Jelaskan proses perhitungan dan penimbangan amal yang terjadi di akhirat!  
3. Sebutkan beberapa nama hari akhir sesuai dengan peristiwa yang terjadi! 
 
D. Proyek! 

 
1.  Untuk tugas individu, carilah dan tulislah ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits 

Nabi Muhammad yang terkait dengan iman kepada hari akhir dan peristiwa-
peristiwa yang terjadi di akhirat kelak!  

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-teman kalian mengenai 
fungsi-fungsi beriman kepada hari akhir dan apa hikmah yang dapat kalian 
petik untuk kehidupan kalian sehari-hari! 
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B. Iman kepada Qadla’ dan Qadar Allah 

 

Perlu diperhatikan: 

Iman kepada qadla’ dan qadar Allah juga merupakan konsekuensi logis 
atau akibat langsung dari iman kepada Allah. Mengimani Allah harus disertai 
dengan mengimani ketetapan-ketetapan-Nya. Karena itu, iman kepada qadla’ 
dan qadar merupakan satu bagian dari keseluruhan iman yang sempurna. 
Allahlah yang menciptakan semua makhluk di alam semesta ini dan Allah juga 
yang menetapkan semua ketentuan dan ketetapan yang melekat pada semua 
makhluk tersebut. Ketentuan-ketentuan ini ada yang ditetapkan oleh Allah sejak 
zaman azali yang tidak dapat diubah-ubah sama sekali dan ada yang diberikan 
keputusannya kepada manusia setelah melalui proses tertentu. Inilah gambaran 
dari qadla’ dan qadar Allah yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Untuk 
memahami iman kepada qadla’ dan qadar secara lebih rinci ikutilah 
pembahasan di bawah. 
 

  
 

Untuk mendalami materi tentang iman kepada qadla dan qadar Allah, berikut 
akan diuraikan pengertian iman kepada qadla’ dan qadar Allah, dua macam bentuk 
qadla’ dan qadar Allah, serta fungsi dan hikmah iman kepada qadla’ dan qadar Allah.   
 
 
1. Pengertian iman kepada qadla’ dan qadar Allah 

Dari segi bahasa qadla’  berarti hukum, perintah, memberikan, menghendaki, 
dan menjadikan. Sedang qadar berarti batasan, menetapkan ukuran. Secara 
sederhana dapat diartikan bahwa qadla’ adalah ketetapan Allah yang telah 
ditetapkan (tetapi tidak kita ketahui), sedang qadar adalah ketetapan Allah yang 
telah terbukti (diketahui karena sudah terjadi).  

Iman kepada qadla’ dan qadar Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati 
bahwa Allah sudah menetapkan berbagai ketentuan yang terjadi pada semua 
makhluk ciptaan-Nya. Ketentuan ini ada yang ditetapkan secara pasti dan tidak 
dapat diubah sama sekali, dan ada pula pelaksanaan ketentuan itu diserahkan 
kepada usaha manusia. Untuk meyakini keberadaan qadla’ dan qadar Allah bisa 
dibaca ayat-ayat al-Quran, seperti QS. al-Qamar (54): 49, QS. al-Furqan (25): 2, QS. 
al-A’la (87): 1-3, QS. al-Hadid (57): 22, dan juga beberapa hadits Nabi Muhammad 
Saw., di antaranya Nabi bersabda: “Allah telah menetapkan takdir pada semua 
makhluk-Nya lima puluh tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dia 
berfirman bahwa ‘Arasy-Nya di atas air” (HR. Muslim). 

Iman kepada qadla’ dan qadar Allah akan memudahkan kita memahami 
berbagai ketentuan Allah (sunnatullah) yang terjadi pada setiap makhluk 
ciptaannya, misalnya kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dalam 
hal pertumbuhan, perkembangan, kekekalan, dan kehancurannya, yang semuanya 
bertalian dengan ketetapan Allah yang tidak berubah dan berganti. Dengan itulah 
maka terjadi keteraturan dalam kehidupan di alam semesta ini dan semuanya 
berjalan sampai batas akhir yang ditentukan. Ini semua merupakan bagian dari 
qadla’ dan qadar Allah yang harus kita pahami dan kita imani. 
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Qadla’ dan qadar Allah menunjukkan ilmu Allah yang azali (ada sejak semula 
dan tidak berubah) tentang segala sesuatu yang ingin diwujudkan-Nya, baik dari 
alam, manusia, binatang, dan tumbuhan, maupun segala kejadian yang terjadi 
pada semua itu. Penentuan penciptaan tentang hal-hal tersebut telah tertulis di 
Lauh Mahfuzh, terkait dengan jumlahnya, bentuknya, sifatnya, masa dan 
tempatnya, sebab-sebabnya, dan akibat-akibatnya, tanpa sedikit pun meleset dari 
apa yang telah ditetapkan-Nya. 

 Keimanan terhadap qadla’ dan qadar Allah dapat dijelaskan dalam empat hal 
berikut: 
a. Keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan 

akan terjadi. Allah mengetahui segala keadaan hamba-Nya. Allah mengetahui 
rizki, ajal, dan amal perbuatan mereka. Firman Allah: 

  

  )٦٢: العنكبوت( مٌ  ِبُكل َشْيٍء َعِليْ ِإن اهللاَ 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-
Ankabut (29): 62). 

 
b. Keyakinan akan adanya aturan Allah yang diberikan pada setiap makhluk. 

Firman Allah: 
 

ُقُص  ُهْم َوِعْنَدنَا ِكَتاٌب َحِفيظٌ َقْد َعِلْمَنا َما تـَنـْ   )٤: قۤ ( اْألَْرُض ِمنـْ
 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi 
dan tubuh-tubuh mereka dan pada sisi Kami pun ada kitab yang memelihara 
(mencatat).” (QS. Qaf (50): 4). 

 
c. Keyakinan bahwa kehendak Allah bersifat pasti dan tidak bisa diganggu gugat. 

Jika Allah berkehendak, maka terjadilah, dan jika Allah tidak berkehendak, 
maka tidak akan terjadi. Firman Allah: 
 

  )١٨: احلج( ءُ آِإن اَهللا يـَْفَعُل َما َيشَ 
         

Artinya: “Sesungguhnya Allah berbuat atas segala yang Dia kehendaki.” (QS. al-
Hajj (22): 18). 

 

 َآِإذَ  ’أَْمرُه آِإمن  ٨٢: يس( نُ ُكْن فَـَيُكوْ   ’َل َلهُقوْ أَرَاَد َشْيًئا َأْن يـ(  
 
Artinya: “Sesungghunya perintah Allah apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata: “Jadilah, maka terwujudlah kehendak-Nya” (QS. Yasin (36): 
82). 
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d. Keyakinan bahwa Allah pencipta seluruh makhluk. Tidak ada pencipta selain 
Dia. Firman Allah:  

 

  )٦٢: الزمر( لٌ ِكيْ ُكل َشْيٍء و   ىٰ ُهَو َعل َخاِلُق ُكل َشْيٍء و هللاُ اَ 
 
Artinya: “Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah pemelihara atas 
mereka” (QS. az-Zumar (39): 62). 

 

2. Dua macam bentuk qadla’ dan qadar Allah 

Qadla’ dan qadar Allah, atau yang biasa disebut takdir Allah, secara umum 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
a.  Takdir yang diterima dan dipercayai oleh setiap orang yang beriman kepada Allah 

dan tidak ada seorang pun yang menolaknya. Takdir ini biasa disebut dengan 
taqdir mubram. 
Bentuk takdir ini misalnya adalah penciptaan alam semesta dan ketentuan-
ketentuan serta kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Kejadian-kejadian yang 
terjadi di alam ini bisa berupa hidup atau mati, subur atau tandus, dan apa pun 
yang menimpa manusia tanpa sengaja yang tidak dapat dihindari, seperti 
dilahirkan berjenis laki-laki atau perempuan, cantik/ganteng atau jelek, tinggi 
atau pendek, dilahirkan di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Termasuk 
dalam hal ini ketetapan tentang bahagia atau sengsara, rezeki, dan ajalnya. 
Inilah yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya: 
 

ْن قَـْبِل َأْن ِكَتاٍب م   أَنـُْفِسُكْم ِإال ِيفْ  َبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيفۤ َأَصاَب ِمْن ُمِصيْ  آمَ 
  )٢٢: احلديد(◌ٌ   َيِسْري ى اهللاِ ِلَك َعلَ ِإن ذٰ  آَرَأهَ نـَبْـ 

 
Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 
dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” 
(QS. al-Hadid (57): 22). 
 
Nabi Muhammad Saw. juga bersabda terkait dengan takdir ini: 

 ءٍ يْ شَ بِ  ال إِ  كَ وْ عُ فَ نْـ يَـ  ملَْ  ءٍ يْ شَ بِ  كَ وْ عُ فَ نْـ يَـ  نْ ى أَ لَ عَ  تْ عَ مَ تَ جْ ا وِ لَ  ةَ م ألُ اْ  ن أَ  مْ لَ اعْ وَ 
 ءٍ يْ شَ بِ  ال إِ  كَ وْ ر ضُ يَ  ملَْ  ءٍ يْ شَ بِ  كَ وْ ر ضُ يَ  نْ ى أَ لَ ا عَ وْ عُ مَ تَ اجْ  وِ لَ وَ  كَ لَ  اهللاُ  هُ بَ تَ كَ   دْ قَ 

   )رواه أمحد والرتمذي( فُ َقْد َكَتَبُه اهللاُ َعَلْيَك رُِفَعِت ْاَألْقَالُم َوَجفِت الصحُ 
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Artinya: “Dan ketauhilah bahwa bila suatu umat bersepakat untuk memberikan 
manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan 
manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah diteapkan Allah 
kepadamu. Dan bila mereka bersepakat untuk mendatangkan mudlarat 
kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat memberikan mudlarat 
kepadamu melainkan dengan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. 
Qalam (pena) telah diangkat dan lembaran sudah kering.” (HR. Ahmad dan at-
Tirmidzi). 
 
Terhadap takdir seperti ini, kita (orang-orang beriman) wajib mengimaninya dan 
harus rela terhadapnya disertai sikap ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. 
Siapa pun yang mengingkarinya dan meratapi berbagai kejadian yang telah 
ditetapkan-Nya, maka akan berakibat buruk bagainya. 

 
b. Takdir khusus yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hal baik dan 

buruknya serta manfaat dan madlaratnya. Takdir ini biasa disebut dengan taqdir 
mu’allaq. Takdir ini pelaksanaannya digantungkan pada usaha (ikhtiar) manusia. 
Terkait dengan hal ini Allah berfirman: 
 

  )١١: الرعد(ا َما بِأَنـُْفِسِهْم  يـَُغيـُروْ َال يـَُغيـُر َما ِبَقْوٍم َحىتّٰ  ِإن اهللاَ 
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. al-Ra’d (13): 
11). 
 
Contoh dari takdir ini adalah kepandaian, kekayaan, dan kesehatan. Untuk 
mendapatkan ketiga macam hal ini, manusia tidak cukup hanya menunggu 
putusan dari Allah, tetapi ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk 
mewujudkannya. Untuk meraih kepandaian, misalnya, seseorang harus belajar 
giat. Untuk mendapatkan kekayaan, ia harus bekerja keras dan tidak berlaku 
boros. Sedang untuk menjaga kesehatan, ia harus menjaga pola makan yang 
bersih dan sehat, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan tidak 
memakan makanan yang mengandung penyakit, dan sebagainya. 
 
 

3.  Fungsi dan hikmah iman kepada qadla’ dan qadar Allah 

Beriman kepada takdir (qadla’ dan qadar) Allah merupakan salah satu dari 
enam pilar keimanan dalam Islam. Karena itu iman kepada takdir merupakan salah 
satu pendukung untuk sempurnanya iman seorang Muslim. Di samping itu, iman 
kepada takdir juga memiliki fungsi dan hikmah yang penting bagi setiap Muslim, di 
antaranya adalah: 
a. Memberikan kesadaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di 

alam semesta ini berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah 
Swt. Karena itu, jika manusia memperoleh kesuksesan dalam hidupnya, maka 
dia tidak boleh terlalu larut dalam kegembiraan dan bersikap sombong dengan 
apa yang telah diraihnya. Sebaliknya jika manusia memperoleh kesusahan atau 
kegagalan dalam hidupnya, maka dia tidak boleh terlalu sedih dan menyesal, 
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sehingga mengakibatkan putus asa. Semua terjadi atas kehendak Allah yang 
Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. 

b. Membuat hati manusia selalu tenang dan tetap berusaha tidak mudah putus asa. 
Apa yang menimpa manusia sebenarnya sudah ada ketentuannya. Namun 
karena ketentuan itu tidak diketahuinya, maka ia akan berusaha untuk 
mendapatkan ketentuan yang sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya ia benar-
benar mendapatkannya dan semakin menambah rasa syukurnya kepada Allah 
yang mengabulkan apa yang diinginkannya. 

c. Mendorong manusia untuk selalu bekerja keras dalam rangka meraih cita-cita 
yang diinginkannya dan selalu menyandarkan diri kepada Allah, sehingga dia 
akan selalu bertawakkal kepada Allah setelah berikhtiar. Dengan tawakkal inilah, 
ia akan menerima semua keputusan Allah terhadapnya, apapun putusannya. 

 

MUTIARA HIKMAH 

Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah seseorang di antara kamu melainkan telah 
dituliskan tempat kembalinya di neraka atau di surga. Mereka bertanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah kami tidak pasrah saja terhadap apa yang ditetapkan kepada kami 
dan meninggalkan beramal?” Beliau menjawab, “Beramallah kamu sekalian. Sebab 
masing-masing dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Bagi orang yang 
ditetapkan termasuk orang-orang yang beruntung, maka dia akan dimudahkan kepada 
amalan-amalan orang yang beruntung. Sedangkan orang yang termasuk kelompok celaka, 
maka dia akan dimudahkan kepada amalan orang-orang yang celaka.” Kemudian beliau 
membaca firman-Nya (QS. al-Lail: 5-10). Adapun orang yang memberikan hartanya di 
jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka 
Kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil 
dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka Kami akan 
menyiapkan baginya jalan yang sukar.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 

  
 

PELATIHAN 
 
A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 
 
1. Keputusan Allah yang terkait dengan makhluk-Nya yang sudah ada sejak zaman 

azali disebut: 
a. qadla’     b.  qadar 
c.   kasab     d.  takdir 
 

2. Beriman kepada qadla’ dan qadar termasuk rukun iman yang ke: 
a. tiga     b.  empat 
c.   lima     d.  enam 

3. Ketentuan Allah yang terjadi pada setiap makhluk ciptaan-Nya disebut: 
a. takdir Allah    b.  sunnatullah 
c.   nasib Allah    d.  keputusan Allah 
 

4. Takdir yang diterima dan dipercayai oleh setiap orang yang beriman kepada 
Allah dan tidak ada seorang pun yang menolaknya biasa disebut: 
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a.  takdir mubram   b. takdir mu’allaq 
c.  takdir mukasab   d. takdir bersyarat 
 

5. Sedang takdir khusus yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hal baik 
dan buruknya serta manfaat dan madlaratnya disebut: 
a. takdir mubram      b.  takdir mu’allaq 
c.   takdir musyarrat   d.  takdir mukasab 

 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
 
1. Takdir Allah oleh para ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu ... dan ... 
2. Ketentuan Allah yang sudah ada sejak zaman azali disebut ...  
3. Sedangkan ketentuan Allah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kejadian 

yang ada pada makhluk-Nya disebut ... 
4. Takdir khusus yang berkaitan dengan perbuatan manusia disebut ... 
5. Beriman kepada qadla’ dan qadar sangat terkait erat dengan beriman kepada ... 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
 
1. Sebutkan tiga hal yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap manusia! 
2. Sebutkan satu ayat yang menunjukkan bahwa usaha manusia sangat 

berpengaruh dalam menentukan hasil atau nasibnya! 
3. Mengapa Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk 

menentukan nasibnya? 
4. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qadla’ dan qadar Allah? 
5. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara takdir mubram dengan takdir 

mu’allaq!   
 
D. Proyek! 

 
1. Untuk tugas individu, silahkan kalian mengumpulkan dan menulis ayat-ayat al-

Quran dan hadits-hadits Nabi yang terkait dengan iman kepada qadla’ dan qadar, 
dan cobalah untuk menghafalkan beberapa dari ayat dan hadits tersebut! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan beberapa hikmah yang dapat dipetik dari 
iman kepada qadla’ dan qadar bagi kehidupan kalian, dan buatlah laporannya! 

 
  


