RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P )

NO. 1

Sekolah
:
SMP Negeri ......
Mata Pelajaran
:
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/ Semester
:
IX/1
Materi Pokok
:
Meyakini Hari akhir, Mengakhiri Kebiasaan Buruk
Alokasi Waktu
:
2 x  pertemuan (6 JP)


Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. 

KI 4 : Mencoba,mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 


Kompetensi Dasar 

1.2 : Beriman kepada hari akhir.

2.7 : Menghargai sikap mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman Iman kepada hari akhir.

3.6 : Memahami makna iman kepada hari Akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan-Nya.

	: Menyajikan dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. 



C. Indikator 

	Berperilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 


	Berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman Iman kepada hari akhir dengan benar. 


	Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. 


	Menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar 


	Menjelaskan contoh kejadian kiamat sugra dengan benar 


	Menjelaskan proses kejadian kiamat kubra dengan benar. 


	Menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. 


	Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat sesuai dalilnya dengan benar. 

D.  Materi Pembelajaran

Meyakini Hari Akhir, Mengakhiri Kebiasaan Buruk

1. 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. Allah SWT menggambarkan dahsyatnya Hari Kiamat dalam firman-Nya:
















“(1) Hari kiamat, (2) TahukahApakahkamu Apakahhari kiamat it itu? (4) pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, (5) dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. (6) dan Adapun

orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, (7) Maka Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. (8) dan Adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, (9) Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. (10) tahukah

kamu Apakah neraka Hawiyah itu? (11)- (yait Qaari’ah-11)[101]: 1





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 :





“Dan Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah bahwasanya Allah membangkitkan semua orang-Hajj[22]: di da

7)

Seorang muslim sejati wajib meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah SWT dalam kitab suci-Nya dan oleh Rasul-Nya akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia yang fana ini. Iman kepada Hari Akhir diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan.



2. Pembagian Kiamat

	Kiamat Sughro (kecil), yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang terjadi dan dialami oleh manusia, seperti matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya. 


	Kiamat Kubro (besar), yaitu rusaknya atu hancurnya seluruh alam semesta. 



Tanda-tanda Terjadinya Kiamat 

Tidak seorangpun yang tahu kapan kiamat akan terjadi, tetapi Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk berupa tanda-tanda akan terjadinya kiamat, tanda-tanda tersebut ada yang termasuk tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat.

	Tanda-tanda Kecil Kiamat: 


	Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi akhir zaman 
	 Terbelahnya Bulan 
	Orang-orang miskin berlomba membangun gedung-gedung bertingkat 
	Para wanita hamba sahaya melahirkan tuannya 
	Perhiasan mesjid yang berlebihan, dan suara hiruk pikuk di Mesjid 


	Munculnya berbagai fitnah, banyak terjadi pembunuhan, pelacuran, kefasikan, dll 


	Waktu terasa cepat berlalu 


	Ilmu diangkat dengan banyaknya para ulama yang wafat, serta kebodohan jelas nyata 


	Perbandingan jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki (50:1) 
	Munculnya 30 Dajjal-dajjal kecil 


	Peperangan antara ummat Islam dengan Yahudi berakhir dengan kemenangan Ummat Islam 


	Tanda-tanda Besar Kiamat: 


	Keluarnya Asap (dukhon) 


	Datangnya Dajjal 


	Adanya Dabbah (binatang melata, ajaib yang dapat berbicara) 


	Matahari terbit di barat 


	Keluarnya imam mahdi 


	Turunnya nabi Isa 


	Keluarnya   Bangsa   Ya’juz  dan   Ma’juz 


	Tiga penenggelaman ke bumi (di timur, barat, dan jazirah Arab) 


	Semua orang telah berpaling dari   Al   Qur’an 


	Keluarnya Api di negeri Yaman yang menggiring manusia ke padanag makhsyar 



Nama-nama lain Hari Akhir 

Al Qur’an menggunakan istilah yang ber atau kiamat, sekaligus sebagai penjelasan proses berlangsungnya,

diantaranya adalah:

	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. 


	Hari Akhir (yaum al akhir), yaitu hari yang paling akhir dari sejarah makhluk sebelum kembali ke alam baqa. 


