
 

 

ABSTRAK 

Nurul Aisyah Rohimah : Konsep Akhir Zaman Menurut Islam dan Kristen 

(Studi Literatur Islam Sunni dan Gereja Masehi Adven Hari 

Ketujuh) 

  Fenomena akhir zaman dalam doktrin agama, khususnya Islam dan 

Kristen selalu menjadi pembicaraan yang hangat diperbincangkan oleh umat 

Muslim dan Kristiani. Akhir zaman merupakan tolak ukur manusia semasa hidup 

di dunia. Karena akhir zaman ini merupakan akhir dari seluruh kehidupan 

makhluk di alam semesta, sehingga disinilah manusia mempertanggung jawabkan 

perbuatannya dalam penghakiman. Hal yang mendasari penelitian ini adalah 

untuk meneliti bagaimana konsep akhir zaman menurut Islam dan Kristen. Kedua 

agama ini tergolong ke dalam agama samawi atau agama Ibrahim yang diketahui 

bahwa kedua agama ini memiliki konsep akhir zaman dalam Kitab Suci masing-

masing, yaitu Alquran dan Alkitab. Istilah akhir zaman dalam ajaran Islam 

merupakan satu kalimat yang bisa mengguncang dunia dan menggemparkan 

seluruh umat. Akhir zaman atau yang disebut hari Kiamat merupakan hari yang 

ditakuti oleh setiap umat Muslim, karena hari Kiamat merupkan hari pembalasan, 

dimana seluruh amal perbuatan selama di dunia akan diperhitungkan pada hari 

Kiamat. Sedangkan akhir zaman dalam keyakinan umat Kristiani merupakan hari 

penuh pengharapan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani. Mereka 

menunggu Sang Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya 

menuju satu tempat yang sudah Dia siapkan. 

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep, proses yang akan 

terjadi dan cara menghadapi akhir zaman dalam kaca mata Islam dan Kristen. Dan 

penulis menitikberatkan pada bagaimana konsep akhir zaman menurut Islam 

Sunni dan Kristen Advent Hari Ketujuh.  

Kajian ini merupakan kajian penelitian kepustakaan, sehingga bahan yang 

digunakan berasal dari literatur yang terdapat di perpustakaan. Di samping itu, 

penulis pun melakukan beberapa wawancara kepada tokoh yang terkait agar 

mendapat informasi penjelasan dari apa yang penulis dapat dari kepustakaan. 

Dalam menganalisa, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu 

dengan mencari data dari masing-masing kitab Suci kedua agama dan dari data 

dokumen yang penulis dapatkan, kemudian mengalisa data sehingga penulis dapat 

menuangkan pemahamannya dalam karya tulis ini.  
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