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ABSTRAK
Musdzalifah, Erlyana, 2020. Materi Ilmu Tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah Karya
Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dan Implementasinya dalam Mata Pelajaran
Qur’an Hadits Kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam
(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ponorogo.
Pembimbing Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd.
Kata kunci: Ilmu Tajwid, Kitab Terjemah Matan Jazariyah, Implementasi
Materi ilmu tajwid yang diberikan di Madrasah Tsanawiyah merupakan penyempurna atau
kelanjutan materi ilmu tajwid yang telah diberikan di Madrasah Ibtidaiyah. Materi ilmu tajwid di
Madrasah Tsanawiyah hendaknya sudah dibahas tuntas, karena SK-SD Madrasah Aliyah sudah
tidak diberikan lagi, karena output yang dikeluarkan oleh madrasah seringkali dianggap sudah
mampu membaca serta menguasai ilmu tajwid. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih
banyak peserta didik yang belum menguasai materi ilmu tajwid. Banyak peserta didik terampil
menghafal namun kurang terampil dalam membaca ayat Al-Qur’an. Seperti kasus yang sering
ditemui, yaitu masih ada peserta didik yang sudah mampu menghafal surah-surah pendek secara
terampil dan lancar, peserta didik membaca tanpa menerapkan ilmu tajwid, dan beberapa peserta
didik di tingkat Madrasah Tsanawiyah mengeluh kesulitan dalam menghafal ketika mendapat tugas
menghafal beberapa ayat Al-Qur’an yang panjang, dikarenakan mereka belum lancar dalam
membaca Al-Qur’an. Selain mempelajari ilmu tajwid. Harus dibutuhkan kesungguhan, ketelatenan
dan dipelajari secara berkesinambungan.
Kitab Terjemah Matan Jazariyah adalah kitab yang berisi tentang uraian-uraian ilmu tajwid
yang ditulis dengan pegon berharokat sehingga menarik untuk dipelajari. Kitab ini dapat dijadikan
referensi untuk mempelajari ilmu tajwid. Karena, materi ilmu tajwid didalamnya disajikan dalam
bentuk nadzom sehingga memudahkan peserta didik mempelajari, mengingat maupun
menghafalkannya. Selain itu, kitab Terjemah Matan Jazariyah dijadikan pedoman dalam
mempelajari ilmu tajwid di Pondok Pesantren. Kitab ini berisi pokok-pokok ilmu tajwid dan
pembahasannya lebih lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab dasar ilmu tajwid lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah
Matan Jazariyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari. (2) Untuk mengetahui
implementasi materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh Muhammad
bin Muhammad Ibn Al Jazari dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya
yaitu penelitian keperpustakaan dengan menjadikan kitab Terjemah Matan Jazariyah sebagai data
primer. Teknik pengumpulan data diolah dengan cara editing, organizing, dan penemuan hasil data
dianalisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data. Yaitu dengan cara peneliti
mengumpulkan data, menyusun materi ilmu tajwid dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah dan
materi Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah secara sistematis kemudian peneliti
menganalisis pada bab apa materi ilmu tajwid dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah
diimplementasikan pada materi Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah .
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi materi ilmu tajwid dalam kitab
Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dengan materi
ilmu tajwid dalam buku Qur'an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdapat pada bab Mad
Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an merupakan firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril
kepada Nabi Muhammad saw. dalam bentuk bahasa arab, diawali dengan surat Al-Fatihah dan
diakhiri dengan surat An-Nas yang didalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok agama Islam.
Rasulullah menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Qur’an sebagaimana hadits berikut:

َ )َخَ رْيُُك رمَم رنَت علَّمَأرل ُقرَرآنَوعَلَّمَ َهََُ(رواهَالبخرى

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya”. (HR.
Bukhori).1

Kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik, benar, dan sesuai dengan kaidah ilmu
tajwid merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap muslim dewasa. Hal ini dapat dicapai
dengan cara belajar dan terus berlatih secara konsisten dan dibiasakan sejak kecil.
Dalam jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah, terdapat pelajaran agama Islam yang
memiliki pembahasan materi keislaman seperti materi tentang fiqih, ski, aqidah akhlak, dan
juga qur'an hadits. Dalam materi Qur’an Hadits menekankan pada kemampuan baca tulis (AlQur'an) yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual serta
mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.2
Materi yang disajikan dalam pelajaran Qur'an Hadits salah satunya mengenai ilmu tajwid.
Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan
sebaik-baiknya. Hukum mempelajari tajwid adalah fardhu kifayah. Artinya, mempelajari ilmu

1

Ahmad Syaifuddin, Mendidik Anak: Membaca, Menulis, Mencintai Al-Qur’an (Depok: Gema Insani, 2004),

2

KMA Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan B.Arab pada Madrasah, 55.

41.

1
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tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa
orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak ada seorangpun yang mempeljari ilmu tajwid,
maka berdosalah kaum tersebut. Sedangkan mempraktekkan tajwid saat membaca Al-Qur'an
wajib hukumnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnul Jazari dari nadzomnya dalam kitab
Jazariyah:

َِ َََم رَنَ َُي ِوِدَارل ُقرَرآن
آثم

َ

ََوَارلَ رَخ َُذَ َِبالَتَّ رج ِوير ِدَحرت ُمَلَ ِزُم

“Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Siapa
saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur'an maka ia berdosa".

ل
َ اَوص
َ َوهَكذَاَ ِمرنهَُإِلَري ن

َ

ََِلَنََّهََُبَِِهََار َِللهَُأنرَزل

"Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur’an dan cara membacanya serta
bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya sampai kepada kita".3

Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan-bacaan Al-Qur'an serta
memelihara lisan dari kesalahan atau kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Baik itu
Lahn Jahli maupun Lahn Khafi.
Materi ilmu tajwid yang diberikan di Madrasah Tsanawiyah merupakan penyempurna atau
kelanjutan materi ilmu tajwid yang telah diberikan di Madrasah Ibtidaiyah. Materi ilmu tajwid
di Madrasah Tsanawiyah hendaknya sudah dibahas tuntas, karena SK-SD Madrasah Aliyah
sudah tidak diberikan lagi. Selain itu, output yang dikeluarkan oleh madrasah seringkali
dianggap sudah mampu membaca serta menguasai ilmu tajwid. Namun fakta di lapangan
menunjukkan masih banyak peserta didik yang belum menguasai materi ilmu tajwid. Banyak
peserta didik terampil menghafal namun kurang terampil dalam membaca ayat Al-Qur’an.
Seperti kasus yang sering ditemui, yaitu masih ada peserta didik yang sudah mampu menghafal
3

Abu Ezra Al-Fadhli, Terjemah Tafsiriyah Matan Manzhumah Muqoddimah Jazariyah, Cet.1 (Bandung: LTI
Bandung, 2016), 7.
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surah-surah pendek secara terampil dan lancar. Namun, ketika peserta didik diminta untuk
menunjukkan suatu hukum bacaan atau menunjukkan huruf yang sedang dibaca mereka masih
bingung (antara yang dibaca dan yang ditujuk tidak sesuai). Adapun ketika peserta didik
disodorkan surah yang ayatnya panjang seperti bacaan surah Al-Baqoroh, mereka kesulitan
membacanya. Kasus lain yang masih dijumpai yaitu ada peserta didik yang mampu membaca
Al-Qur’an dengan lancar, namun belum menerapkan ilmu tajwid dengan benar. Beberapa
peserta didik di tingkat Madrasah Tsanawiyah mengeluh kesulitan dalam menghafal ketika
mendapat tugas menghafal beberapa ayat Al-Qur’an yang panjang, dikarenakan mereka belum
lancar dalam membaca Al-Qur’an.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kuliyatun pada jurnalnya tahun 2020
menunjukkan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Kota Metro masih rendah.
Hal tersebut terbukti dari hasil presentase penelitian yang diperoleh menunjukkan peserta didik
yang makhorijul hurufnya belum jeli dan belum memahami kategori panjang pendek sebanyak
30%, yang belum memahami kategori bacaan tajwid 20%, kategori yang belum lancar dalam
membaca Al-Qur’an 20%, dan kategori belum hafal huruf hijaiyah 20%. Jadi, hanya 20%
diantara mereka yang lancar dan terampil dalam membaca Al-Qur’an.4
Keterampilan membaca Al-Qur’an dan penguasaan materi ilmu tajwid disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti latar belakang siswa yang berasal dari sekolah umum kemudian
melanjutkan sekolah di madrasah, kurangnya peran orangtua dimana para orangtua sibuk
bekerja dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada madrasah terutama dalam hal
belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Faktor lainnya yaitu materi ilmu tajwid
yang diajarkan sejak di Madrasah Ibtidaiyah diberikan secara bertahap mulai dari bab yang

4

Kuliyatun, "Implementasi Metode Kritik Intrinsik dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di
Madrasah Tsanawiyah Kota Metro", Edification, Vol. 2, No. 2 (Januari, 2020), 87.
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paling dasar seperti bab Makharijul Huruf dan dilanjutkan ke bab yang levelnya lebih tinggi
seperti hukum bacaan. Banyaknya bab materi ilmu tajwid dan kurangnya pembiasaan dalam
mengaplikasikan ilmu tajwid saat membaca al-Qur’an membuat peserta didik lupa mengenai
materi yang telah diperoleh sejak di Madrasah Ibtidaiyah.
Dalam beberapa literatur disebutkan, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan membaca Al-Qur’an dibagi menjadi 3, yaitu; (1) Aspek fisiologis (bersifat
jasmani), mencakup kesehatan fisik, keadaan neurologis, misalnya cacat otak, dan jenis
kelamin. Biasanya perempuan lebih sungguh-sungguh dalam belajar sehingga lebih cepat
menangkap pelajaran dan mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.5 Selain itu,
adanya gangguan pada alat bicara, alat pendengaran dan alat penglihatan bisa memperlambat
kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik.6 (2) Aspek lingkungan. Baik lingkungan sosial
maupun non sosial, seperti pendidikan dari orang tua, praktik pengelolaan keluarga, lingkungan
sekitar rumah, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial lainnya yaitu guru, teman, kurikulum
sekolah, alat belajar, keadaan cuaca, waktu belajar, dan lain-lain.7 (3) Aspek psikologi, yang
mencakup beberapa hal seperti motivasi peserta didik, minat, kematangan sosial, emosi, dan
penyesuaian diri.8
Kitab Terjemah Matan Jazariyah adalah kitab yang berisi tentang uraian-uraian ilmu tajwid
yang ditulis dengan Arab pegon berharokat sehingga menarik untuk dipelajari. Materi ilmu
tajwid didalamnya disajikan dalam bentuk nadzom sehingga memudahkan peserta didik
mempelajari, mengingat maupun menghafalkannya. Selain itu, kitab Terjemah Matan Jazariyah

5

Sri Bela Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an (Surabaya: Scopindo,

2019), 27.
6

M. Gusnur Wahid, Pembelajaran Artikulasi Huruf Hijaiyah untuk Anak Tunarungu (Majalengka: CV. Setia
Media Penerbit, 2019), 42.
7
Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 135.
8
Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an, 28.
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sering dijadikan pedoman Pondok Pesantren di Indonesia dalam mempelajari ilmu tajwid. Kitab
ini berisi pokok-pokok ilmu tajwid dan pembahasannya lebih lengkap dibandingkan dengan
kitab-kitab dasar ilmu tajwid lainnya seperti kitab Syifa’ al-Jinan atau kitab Hidayatush
Syibiyan dan kitab Tuhfatul Athfal. Dalam pemaknaan nadzomnya, kitab ini dilengkapi dengan
penjelasan yang detil, contoh-contoh lafadz tajwid, tabel, syiir, dan juga tanbih atau peringatan
agar orang yang mempelajari ilmu tajwid benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan
oleh pengarang kitab.
Meskipun kitab Terjemah Matan Jazariyah ini kecil dan tidak terlalu tebal, namun sangat
besar manfaatnya. Ilmu tajwid tidak bisa dipelajari dengan instan. Harus dibutuhkan
kesungguhan, ketelatenan dan dipelajari secara berkesinambungan. Menurut peneliti, kitab ini
cocok bila diajarkan pada anak madrasah Tsanawiyah, karena pada usia tersebut mereka
memasuki masa baligh, sehingga lebih mampu meningkatkan pemahaman, memperbaiki, dan
menyempurnakan bacaan Al-Qur’an yang belum baik dan benar.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik dengan ilmu tajwid pada kitab Jazariyah
karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari, sehingga peneliti ingin membahas lebih
dalam materi tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Materi Ilmu Tajwid dalam Kitab
Terjemah Matan Jazariyah Karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dan
Implementasinya dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VII Madrasah
Tsanawiyah”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh
Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari?
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2. Bagaimana implemetansi materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah karya
Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas
VII Madrasah Tsanawiyah?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh
Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari.
2. Untuk mengetahui implementasi materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah
karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits
kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, baik
dari kalangan akademisi maupun kalangan umum. Adapun manfaat yang peneliti harapkan
adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan
pengembangan pendidikan dan dapat memberi kemudahan dalam pemahaman tentang
implementasi materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh
Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits kelas VII
Madrasah Tsanawiyah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Lembaga Pendidikan Islam
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dijadikan referensi dalam peningkatan mutu
pendidikan.
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b. Bagi Peneliti
Diharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bertambahnya pengalaman
ketika penelitian berlangsung sebagai sebuah referensi, refleksi, ataupun sebagai bahan
perbandingan kajian yang bisa digunakan lebih lanjut dalam pengembangan materi
pelajaran agama Islam.
c. Bagi Umum
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam ajaran agama Islam.
E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Di samping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, peneliti juga melakukaan
telaah terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Ada beberapa karya tulis dengan tema
yang relevan, yakni:
1. Skripsi karya Aulia Shafira. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Ponorogo Jurusan Pendidkian Agama Islam, 2019 yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran
Kitab Matan Jazariyah dan Kedisiplinan Santri terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an
Santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun
Pelajaran: 2018-2019”, dengan hasil penelitian bahwa tingkat kedisiplinan santri Madrasah
Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan dalam kategori “sedang”. Hal ini
dapat diketahui dari penghitungan linier sederhana yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
yang memiliki kedisiplinan santri dengan kategori tinggi sebanyak 6 santri dengan presentase
19%, kategori sedang sebanyak 22 santri dengan presentase 69%, dan kategori rendah
sebanyak 4 santri dengan presentase 12%. Dari hasil perhitungan analisis regresi linier ganda
mengenai pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan kedisiplinan santri terhadap kemampuan
membaca Al-Qur’an diperoleh Fhitung= 7,391 > Ftabel= 3,33 sehingga H0 ditolak. Hal ini
berarti pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan kedisiplinan santri berpengaruh secara

8

signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy
Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan. Besar keofisien determinasi (R2) 0,338 artinya
pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan kedisiplinan santri berpengaruh sebesar 33,8%
terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban
Pondok Pesantren Al-Hasan tahun pelajaran 2018/2019, sedangkan 66,2% dipengaruhi oleh
faktor lain.
Penelitian ini persamaannya terletak pada kesamaan kitab yang dijadikan rujukan, yaitu
sama-sama mengggunakan kitab Matan Jazariyah. Sedangkan perbedaannya terletak pada
metode penelitian yang digunakan, Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Shafira
menggunakan

metode

penelitian

kuantitatif

dan

membahas

mengenai

Pengaruh

Pembelajaran Kitab Matan Jazariyah dan Kedisiplinan Santri terhadap Kemampuan
Membaca Al-Qur’an.

Sedangkan penelititan ini menggunakan metode penelitian

keperpustakaan dan membahas mengenai analisis materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah
Matan Jazariyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dan
implementasinya dalam Mata Pelajaran Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
2. Skripsi karya Faizatul Wasi’ah. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2017 yang berjudul “Pembelajaran Tajwid
Menggunakan Kitab Syifa’ Al-Janan untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an
(Studi Kasus di Madrasah Diniyah Miftahul Dihni Karangjati Ngawi)”, dengan hasil
penelitan bahwa pembelajaran tajwid menggunakan kitab Syifa’ Al-Janan sudah diterapkan
sejak dulu pada kelas IV Madrasah Diniyah Miftahul Dihni tingkat Ula yang dilaksanakan
satu minggu sekali dengan alokasi waktu 60 menit. Di madrasah tersebut, metode yang
digunakan adalah metode ummi. Inti pembelajarannya yaitu, mengulang hafalan nadzom
bersama-sama, kemudian ustadz membacakan nadzom dan mengartikannya perkata, santri
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mendengarkan sambil memaknai di bukunya masing-masing. Kemudian ustadz memberikan
penjelasan dan mengadakan tanya jawab. Sebelum pelajaran ditutup, ustadz mengajar santri
untuk mengulang membaca nadzom yang telah disampaikan. Dalam pembelajaran terssebut,
pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori pembelajaran Al-Qur’an metode ummi, yaitu
adanya penanaman konsep dan pemahaman. Dalam metode ummi, ada beberapa langkah
yang perlu dilakukan dalam kegiatan penutup pembelajaran, yaitu keterampilan atau latihan
yang ada pada halaman pokok bahasan dan halaman latihan dan penutup atau pengkondisian
anak untuk tetap tertib kemudian membaca doa penutup dan diakhiri dengan salam penutup
dari pendidik. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu, ceramah, tanya jawab, latihan,
sorogan, dan bandongan. Setelah adanya pembelajaran Tajwid menggunakan kitab Syifa’ AlJanan di Madrasah Diniyah Miftahul Dihni, kemampuan membaca Al-Qur’an para santri
meningkat. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
santri yang mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan sesuai dengan ilmu tajwid dengan
presentase 76,9%. Mayoritas santri mendapat nilai standart B, yaitu diantara 71-85 yang
menunjukkan nilai yang diperoleh para santri masuk dalam kategori tuntas.
Penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai ilmu tajwid. Sedangkan
perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan serta kitab tajwid yang
dijadikan rujukan. Metode penetilian yang dilakuakan Faizatul Wasi’ah menggunakan
metode penelitian kualitatif dan kitab tajwid yang digunakan adalah kitab Syifa’ Al-Janan.
Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian keperpustakaan dan kitab tajwid
yang digunakan adalah kitab Terjemah Matan Jazariyah.
3. Skripsi karya Muchlis Kurniawan. Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Metro Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2019 yang berjudul “Implementasi Kitab
Hidaayatul Mustafiid untuk Meningkatkan Penguasaan Ilmu Tajwid pada Santri Pondok
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Pesantren Daarul ‘Ulya Metro Timur”, dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar santri
dalam membaca Al-Qur’an sudah lancar akan tetapi masih ada beberapa santri yang belum
memahami kaidah-kaidah ilmu tajwid misalnya lafadz yang seharusnya dibaca dibaca jelas
tetapi dibaca dengung, yang seharusnya dibaca qalqalah tetapi tidak di baca qalqalah, yang
seharusnya dibaca panjang tetapi dibaca pendek. Setelah dilakukan proses pembelajaran
menggunakan kitab Hidaayatul Mustafiid dapat menjadikan santri lebih meningkat dalam
penguasaan ilmu tajwid, terbukti dengan hasil nilai dari tes yang dilakukan oleh Muchlis
Kurniawan, dari 26 santri terdapat 14 santri yang mendapatkan nilai sangat baik dalam
mengerjakan tes dan kelancaran membaca, kemudian terdapat 9 santri yang mendapatkan
nilai baik dan terdapat 3 santri yang mendapatkan nilai cukup. Berdasarkan penjelasan
tersebut maka dapat dipersentasekan hasil dari tes tersebut dari 26 santri maka, 54% santri
dapat mengerjakan tes dan praktik dengan hasil nilai A, kemudian 35% santri juga dapat
mengerjakan tes dan praktik dengan nilai B serta terdapat 11% santri yang dapat
mengerjakan tes dan praktik dengan hasil kategori cukup yaitu C. Implementasi Kitab
Hidaayatul Mustafiid yang diajarkan sudah baik dengan mempelajari Kitab Hidaayatul
Mustafiid santri dapat melafalkan bacaan sesuai dengan haqqul huruf yaitu makhorijul huruf,
melafalkan bacaan sesuai dengan mustahaqqul huruf diantaranya Idzhar, Idghom, Iqlab,
Ikhfa’, bacaan Mim Mati, Mad, Hukum Ro’, Qolqolah dan Lam Jalalah serta mampu
membaca Al-Qur’an dengan fasih.
Penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ilmu tajwid. Sedangkan
perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan serta kitab yang
dijadikan rujukan. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis Kurniawan menggunakan metode
penelitian kualitatif dan fokus penelitian serta kitab yang digunakan yaitu mengenai
implementasi kitab Hidaayatul Mustafiid untuk meningkatkan penguasaan ilmu tajwid pada
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santri pondok pesantren Daarul ‘Ulya Metro Timur. Sedangkan penelitian ini menggunakan
metode penelitian keperpustaan dan fokus penelitian serta kitab yang digunakan yaitu
mengenai analisis materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh
Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dan implementasinya dalam Mata Pelajaran
Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan
deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang
diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.9
Jenis penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan (library research). Telaah pustaka
semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari
berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan/atau untuk
keperluan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah
ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecah masalah.
Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi,
laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan
resmi pemerintah, atau lembaga-lembaga lain.10

9

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), 81.
Buku Pedoman Skipsi Edisi Revisi 2019 (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo,

10

2019), 49.
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2. Data dan Sumber Data
a. Data Penelitian
Data penelitian ini berupa kalimat dan kata-kata yang diambil dari buku-buku dan
kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan. Baik sumber langsung maupun tidak
langsung.
b. Sumber Data
1) Data Primer
Data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari
objek penelitian.11 Sumber primer dalam penelitian ini adalah:
a) Munajah bin Jannah, Terjemah Jazariyah (Surabaya: TP, 1390)
b) Abu Ezra Al-Fadhli, Terjemah Tafsiriyah Matan Manzhumah Muqoddimah
Jazariyah, Cet.1 (Bandung: LTI Bandung, 2016)
c) Abu Ezra Laili Al-Fadhli, Tajwidul Qur’an Metode Jazary Edisi Lengkap Jilid 1:
Panduan Lengkap Tajwid & Tahsin Al-Qur’an Level Tahmidi & Tajwidul Huruf,
Cet.2 (Depok: Online Tajwid, 2017)
d) Laili Al-Fadhli, Terjemah Tafsiriyyah Matn Muqoddimah Jazariyah, Cet.7 (Depok:
Online Tajwid, 2019)
2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh
pihak sendiri untuk tujuan yang lain.12 Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:
a) Kemenag RI, Al-Qur’an hadis (Jakarta: Kemenag, 2019)

11
12

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, 152.
Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 33.
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b) Amos Neolaka dan Grace Amialia A. Neolaka, Landasan Pendidikan: Dasar
Pengenalan Diri Sendiri menuju Perubahan Hidup (Depok: Kencana, 2017)
c) Darmadi, Aborsi Pendidikan: Memotret Reputasi dan Ambivalensi Pendidikan
Indonesia (Surakarta: CV Kekata Grup, 2018)
d) Ahmad Syaifuddin, Mendidik Anak: Membaca, Menulis, Mencintai Al-Qur’an
(Depok: Gema Insani, 2004)
e) KMA Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan B.Arab pada Madrasah
f) Darwin, Pengaruh penguasaan Ilmu Tajwid dan Tahsin terhadap Hasil Belajar AlQur’an: Studi Kasus pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari Sulawesi
Tenggara. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No.1 (Februari, 2018)
g) Al Ikhlas, Panduan Praktis Ilmu Tajwid (Tangerang: Zizi Publizer, TT)
h) Abdullah Asy’ari, Pelajaran Tajwid: Qa’idah bagaimana Seharusnya Membaca
Al-Qur’an untuk Pelajaran Permulaan (Surabaya: Apollo Lestari, 1987)
i) Raisya Maula Ibn Rusyd, Panduan Lengkap Tahsin Tajwid Tahfizh untuk Pemula
(Jakarta Selatan: Suka Buku, 2019)
j) Anwar Aziz, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al-Qur’an (Ponororgo: Darul Huda
Press, 2012)
k) Muhammad Isham Muflih al-Qudhat, Panduan Lengkap Ilmu Tajwid: untuk Segala
Tingkatan Belajar Praktis Membaca Al-Qur’an dengan Benar, Sistematis dan
Mudah (Jakarta Selatan: Turos, 2015)
l) Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Pustaka Setia, 2011)
m) Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2009)
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n) Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya,
2002)
o) Buku Pedoman Skipsi Edisi Revisi 2019 (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Ponorogo, 2019)
p) Harun Al Rasyid, "Kontribusi Ulama Tajwid terhadap Ilmu Bahasa", Suhuf, Vol. 2,
No. 2 (TB, 2009)
q) Sri Bela Harahap, Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran AlQur’an (Surabaya: Scopindo, 2019)
r) M. Gusnur Wahid, Pembelajaran Artikulasi Huruf Hijaiyah untuk Anak Tunarungu
(Majalengka: CV. Setia Media Penerbit, 2019)
s) Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014)
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian

ini

termasuk

penelitian

pustaka

(library

research),

maka

dalam

mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data literer. Yakni penggalian
bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud.
Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah dengan
dengan cara sebagai berikut:
a. Editing, yaitu peneliti mengumpulkan data terkait materi ilmu tajwid dalam kitab
Terjemah Matan Jazariyah dan materi Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah
kemudian diperiksa kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan dari sumber data
primer dan data sekunder.
b. Organizing, yaitu peneliti menyusun materi ilmu tajwid yang terdapat dalam kitab
Terjemah Matan Jazariyah dan materi Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah
secara sistematis.
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c. Penemuan hasil data, yaitu peneliti menganalisis terhadap pengorganisasian data terhadap
implementasi materi ilmu tajwid dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah dalam Mata
Pelajaran Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang terdapat pada bab Mad
Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau kajian isi (content
analysis). Kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan
melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan
sistematis.13
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut,
diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi
lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.
Sistematika lengkapnya sebagai berikut:
BAB I: berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri
dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan.
BAB II: berisi tentang kaitan teori tentang sejarah munculnya ilmu tajwid, pengertian ilmu
tajwid, dasar hukum mempelajari ilmu tajwid, manfaat mempelajari ilmu tajwid, dan Kitab
Terjemah Matan Jazariyah.
BAB III: berisi paparan data biografi pengarang Kitab Terjemah Matan Jazariyah, materi ilmu
tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah, dan materi Qur’an Hadits kelas VII Madrasah
Tsanawiyah.
13

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002), 163.
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BAB IV: berisi analisis data meliputi analisis materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah Matan
Jazariyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari, analisis materi Qur’an Hadits
kelas VII Madrasah Tsanawiyah, dan implementasi materi ilmu tajwid dalam Kitab Terjemah
Matan Jazariyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dalam Mata Pelajaran
Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
BAB V: yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis tentang isi penelitian ini.
Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran atas segala kekurangan penelitian ini juga dengan
daftar pustaka.

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Ilmu Tajwid
1. Sejarah Munculnya Ilmu Tajwid
Ilmu tajwid dengan beragam istilah yang ada di dalamnya secara teoritis memang ditulis
bukan pada masa Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah, para sahabat tidak semua tahu
bagaimana cara membaca atau melafalkan Al-Qur’an dengan baik dan benar. Apabila terjadi
kesalahan di kalangan para sahabat, Rasul langsung memperbaikinya. Pada saat itu masih
belum terpikir untuk menyusun kitab panduan qira’at ataupun ilmu tajwid.
Ketika Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan orang-orang non-Arab masuk
Islam berbondong-bondong, mulai timbul masalah dalam membaca Al-Qur’an. Lidah
mereka mengalami kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Qur’an, misalnya dhad,
‘ain, za’, kha’, qaf, ghain, ta’, shad, ya’ yang mungkin tidak ada dalam bahasa mereka,
terutama huruf dhad. Bahasa Arab dikenal juga dengan sebutan bahasa dhad (lughat addhad).
Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, terjadi perbedaan cara membaca AlQur’an di kalangan sahabat, diantaranya dalam hal makhraj masing-masing huruf dan sifatsifatnya, juga bagaimana cara melafalkan dan membaca sesuai ajaran Rasulullah.
Permasalahan lain setelah wafatnya Rasul semakin banyak dijumpai di kalangan sahabat,
karena tidak semua sahabat yang ada saat itu mampu membaca dan mengucapkan huruf
(fonem) Al-Qur’an dengan baik dan benar.
Dikisahkan dalam Asar as-Sahabah bahwa Ali ra. pernah mengalami perselisihan
bacaan dengan Hisyam yang berbeda logat dan dialek. Bila kondisi seperti ini dibiarkan terus
17
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tanpa ada perhatian, dikhawatirkan kesalahan dan kekeliruan dalam membaca Al-Qur’an
akan “mengganggu” keaslian Al-Qur’an. Dalam sejarah Islam, disebut-sebut nama Abu alAswad ad-Du’ali yang berjasa dalam membuat tanda baris (harakat) dan tanda berhenti
(waqaf) pada mushaf Al-Qur’an. Ia termasuk dalam jajaran tabi’in. Dijelaskan dalam
Muqaddimah Mukhtasar Jiddan bahwa ia melakukannya atas perintah Ali bin Abi Talib.
Setelah itu, munculah Khalil bin Ahmad dengan kitabnya al-‘Ain dan Imam Sibawaih
dengan kitabnya Sirru Sana‘at al-‘Irab.
Pada pertengahan abad ke-5 hijriyah, di tangan Makky bin Abi Talib al-Qa’isy dan Abi
‘Amr Usman bin Sa‘id ad-Dani, terciptalah buku panduan yang membahas tentang tata cara
dan hukum-hukum yang berkaitan dengan makhraj huruf, sifat huruf, waqaf dan ibtida’ dan
juga hukum nun sukun dan tanwin yang terdapat dalam Al-Qur’an. Kitab tersebut berjudul
ar-Ri‘ayah li Tajwid al-Qira’ah, dan Abi ‘Amr Usman bin Sa‘id ad-Dani menghasilkan kitab
at-Tahdid fi al-Itqan wat-Tajwid. Ulama ini kemudian diikuti oleh para ulama lainnya dari
berbagai penjuru negeri Islam dan menyempurnakan apa yang telah dihasilkan oleh muassis
ilmu tajwid ini, sehingga akhirnya ilmu tajwid menjadi semakin lengkap seperti yang kita
baca sekarang.14
Dalam literatur lain disebutkan, memasuki akhir dari fase Kekhilafahan, saat kaum
muslimin semakin memperluas wilayah kekuasaannya, maka berbagai macam bahasa dari
bangsa-bangsa luar Arab mulai masuk, bercampur, dan memengaruhi bahasa Arab yang
fasih. Interaksi orang-orang Arab dengan orang luar Arab yang semakin intens juga
memengaruhi perubahan dialek dan gaya bertutur masyarakat pada saat itu. Berbagai

14

207.

Harun Al Rasyid, "Kontribusi Ulama Tajwid terhadap Ilmu Bahasa", Suhuf, Vol. 2, No. 2 (TB, 2009), 202-
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fenomena tersebut juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran
Qiraatul Qur’an.
Atas dasar itulah kemudian para Ahli Qiraah mulai menyusun kaidah-kaidah dalam
membaca Al-Qur’an dengan fasih. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa
yang pertama kali meletakkan dasar-dasar teoritis dan kaidah-kaidah ilmu tajwid secara
sistematis. Diantara mereka ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du`ali, karena beliau
adalah orang yang pertama kali memberikan tanda baca dalam Al-Qur’an. Ada juga yang
berpendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sebagian lagi berpendapat Al-Khalil bin
Ahmad Al-Farahidi karena beliau adalah orang yang menyempurnakan usaha Abul Aswad
dan menjadikan Al-Qur’an lebih mudah dibaca, bahkan bagi orang-orang non Arab.
Adapun pendapat paling kuat, dimana hal ini juga disetujui oleh Al-Imam Muhammad
bin Al-Jazariy, bahwa peletak dasar-dasar teoritis ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Musa
bin Ubaidillah Al-Khaqani. Beliau adalah orang pertama kali yang menyusun kaidah-kaidah
ilmu tajwid secara sistematis. Kaidah-kaidah tajwid yang beliau susun dituangkan dalam
syair (Qashidah) sebanyak 51 bait. Syair yang dikenal dengan nama Ra’iyyatul Khaqani atau
Qashidah Khaqaniyah Fii Tajwiid ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan kaidahkaidah tajwid, di antaranya adalah kewajiban mengambil bacaan yang shahih sanadnya dari
para Imam Qurra yang tujuh, kewajiban menjaga lidah dari Lahn dalam qiraah, dan
penjelasan beberapa hukum yang diakibatkan hubungan antar huruf dan kata, seperti idzhar,
idgham, ikhfa, atau mad.15

15

Abu Ezra Laili Al-Fadhli, Tajwidul Quran Metode Jazary Edisi Lengkap Jilid 1: Panduan Lengkap Tajwid &
Tahsin Al-Qur’an Level Tahmidi & Tajwidul Huruf, Cet. 2 (Depok: Online Tajwid, 2017), 23-24.
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2. Pengertian Ilmu Tajwid
Secara bahasa tajwid berasal dari kata

ج ََّودََ–ََ َُي َِوَُدََ–ََ رَت َِوير مدا

yang berarti perbaikan,

penyempurnaan. Secara istilah, tajwid berarti:

َ َونر؛ ِوِِهَا
َ ستحقَّهَُمنَارمل َُد روِدَوغ رْي ِرَذََلِكَكاتََّ ررقِري ِقَواتَّ رف ِخري ِم
ََوُم ر
َ ُفََبِِهَإِ رعطاءَُ ُك ِلَح ررفََحَقَّه
ُ ِع رلمََيُ رعر

“Ilmu yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara memberikan hak setiap huruf sesuai
dengan ketentuan haknya, baik yang berkaitan dengan mad, dan yang lainnya, seperti tarqiq
(tipis) dan tafkhim (tebal), dan selain keduanya”.
Menurut al-Suyuti, tajwid adalah hiasan bacaan, yaitu memberikan kepada setiap huruf
hak-haknya dan urutan-urutannya serta mengembalikan setiap huruf kepada makhraj dan
asalnya, melunakkan pengucapan dengan keadaan yang sempurna, tanpa berlebih-lebihan
dan memaksakan diri.16
Menurut sumber lain, tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan
kaidah-kaidah yang menjadi landasan wajib ketika membaca Al-Qur’an, sehingga sesuai
dengan bacaan Rasulullah. Tajwid pun biasa disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang
bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur’an.17
Jadi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur’an dengan baik
dan benar sesuai dengan ketentuannya. Dengan ilmu inilah seseorang mampu mengetahui
dan melafadzkan bacaan Al-Qur’an yang baik dan benar sehingga terhindar dari berbagai
bentuk kesalahan. Sebab jika terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur’an bisa berakibat
fatal pada makna dan pemahaman.18
Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid, yaitu:
Ahmad Hanifuddin Ishaq dan Ruston Nawawi, “Ilmu Tajwid dan Implikasinya terhadap Ilmu Qira’ah”, Qof,
Vol.1, No.1 (Januari, 2017), 16.
17
`
Abu Nizam, Buku Pintar Al-Qur’an (Jakarta: Qultum Media, 2008), 13.
18
Al Ikhlas, Panduan Praktis Ilmu Tajwid (Tangerang: Zizi Publizer, TT), 30.
16
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a. Haq Al-Huruf, yaitu segala sesuatu yang lazim (wajib ada) pada setiap huruf. Huruf ini
meliputi sifat-sifat huruf dan tempat-tempat keluarnya huruf. Apabila hak huruf
ditiadakan, maka semua suara atau bunyi yang diucapkan tidak mungkin mengandung
makna karena bunyinya menjadi tidak jelas.
b. Mustahaq Al-Huruf, yaitu hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-sebab tertentu
setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. Mustahaq al-huruf meliputi hukumhukum seperti hukum-hukum seperti idzhar, ikhfa’, iqlab, idgham, qalqalah, ghunnah,
tafkhim, tarqiq, mad, waqaf, dan lain-lain.19
Dalam sumber lain disebutkan bahwa pokok bahasan ilmu tajwid ada 6, yaitu:
a. Makharijul Huruf, membahas tentang tempat-tempat keluarnya huruf.
b. Sifatul Huruf, membahas tentang sifat-sifat huruf.
c. Ahkamul Huruf, membahas tentang hukum-hukum yang lahir dari hubungan antar huruf.
d. Ahkamu Mad wal Qasr, membahas tentang hukum-hukum memanjangkan dan
memendekkan bacaan.
e. Ahkamul Waqfi wal Ibtida, membahas tentang hukum-hukum menghentikan dan memulai
bacaan.
f. Al-Khoththul Utsmany, membahas tentang bentuk tulisan mushaf Utsmany.20
Ada beberapa pembahasan dalam ilmu tajwid, diantaranya:
a. Hukum Nun Sukun dan Tanwin
1) Idzhar Halqi
2) Idghom Bighunnah

Nur Anita, et al., “Strategi Peningkatan Kualitas Membaca Al-Qur’an dengan Pendekatan Ilmu Tajwid
Pondok Pesantren Al-Ihsan Kalijaring Jombang”, Journal of Education and Management Studies (JoSEM), Vol.3, No.2
(April 2020), 16.
20
Fitri Aulia, “Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid dengan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Kelas V di MIN
1 Bandar Lampung,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), 21.
19
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3) Idghom Bilaghunnah
4) Iqlab
5) Ikhfa’ Haqiqi21
Dalam praktek membaca Ikhfa’ dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
a) Aqrob (dekat) adalah bacaan Ikhfa’ yang lebih dekat dengan Idzhar, yaitu
membacanya seperti Idzhar tetapi disertai dengan dengung sehingga bacaan tersebut
menjadi samar. Adapun hurufnya ada 3 )تَدَط
َ ( misalnya

ََيَرن ِط َُق رون،َدكَادكا،َُمرن ت َُه رون

b) Ab’ad (jauh) adalah Ikhfa’ yang lebih jauh dengan Idzhar, yaitu ketika membaca
sangat tampak dengungnya atau samarnya, sehingga suara nun mati atau tanwin
menjadi hilang sama sekali. Adapun hurufnya ada dua yaitu ) (كَقmisalnya

ِ ِم َنَق ب َل
ََمرَنك،
ُر ر

c) Ausat (tengah-tengah) adalah bacaan Ikhfa’ pertengahan antara ikhfa’ aqrob dan
ikhfa’ ab’ad dalam hal kesamaran membacanya. Adapun hurufnya ada sepuluh.22

ََ

yaitu )سَشَصَضَظَف
َ َثَجَذَز
َ ( misalnya ََاّلل
َّ ض ِل
ِم رنَف ر
b. Hukum Mim Sukun
1) Idzhar Syafawi
2) Idghom Mitsli

21

Muhammad Baihaqi dan Tim, Wafa: Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan (Yayasan Syafa’atul Qur’an
Indonesia, 2013), 1.
22
Moch. Sya’roni Hasan, et al., “Metode Qiraah Muwahhadah dalam Membentuk Keserasian Bacaan AlQur’an (Studi Kasus di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng Jombang)”, Falasifa, vol. 10, No. 2 (September
2019), 109.
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3) Ikhfa’ Syafawi
c. Macam-Macam Idghom
1) Idghom Mutamatsilain
2) Idghom Mutajannisain
3) Idghom Mutaqorribain
d. Hukum Lam Ta’rif
1) Idzhar Qomariyah
2) Idhghom Syamsyiyah
e. Hukum Lafadz Allah
f. Hukum Ro’
1) Huruf Ro' harus dibaca tebal apabila:
a) Huruf Ro' berharokat fathah atau fathatain dan huruf yang berharokat dhommah
atau dhommatain. Misalnya ََحريم
ََِغ ُفَوَرََّر،ََرَحاء،َطَ رَْياَاببِريل،َربِِه

ر

ُ ُ

م

b) Huruf Ro' sukun yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat Fathah atau huruf
yang berharokat dhommah. Misalnya ي
َ َ ُمَرسلِ ر،َواَررسل

ر

c) Huruf Ro' sukun dan didahului huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf
Isti'la' dalam satu kata. Isti'la' artinya meninggi atau berat. Huruf lsti'la' ketika
diucapkan lidah naik terangkat ke atas langit-langit mulut. Huruf-hurufnya adalah:

 خَصَضَطَظَغَقMisalnya ََقِررطاس،
َ َم ررصَاد،
َِ َفِررقَة

24

d) Ro’ sukun karena waqof didahului huruf berharokat fathah atau dhommah.
Misalnyaَكمَالَتَّكَايُ َر
ُ َا رَل،َفصَ ِل ََلِربِكَوا رنَر

ُ

ُ

ر

e) Ro’ sukun karena waqof didahului huruf Alif atau Wawu. Misalnya:23

َاِنَّهَُغ ُف رورَش َُك روَر،ار
َُ ُهوالرع ِزيرَ ُزَالرغ ََّف
f) Ro’ sukun karena waqof didahului huruf mati dan didahului huruf berharokat fathah
atau dhommah. Misalnyaَََص رفر،
َُ ص َِر
َوالرعَ ر

2) Huruf Ro' yang dibaca tipis
a) Huruf Ro' yang berharokat kasrah atau kasrotain. Misalnya اء
َِ َشت
َِ َِر رحلتَال

b) Huruf Ro' yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Misalnya ََ ِمَرية،ه َم
َُتَُرَن ِذَرر

ر ر

c) Huruf Ro' yang sebelumnya terdapat Ya' Sukun. Misalnya

ِ
ِ ََاَ ردن،َال رَْي
َهوَخَ رَْي
َُ َبَلَّ ِذ ري
ُ وُهوَالَّطرَي
ُ َف ر
d) Huruf Ro' sukun karena waqof didahului huruf yang mati. Misalnya:

َب قرةَلَّفَا ِرض ََّولَبِكرر
g. Hukum Qolqolah
1) Qolqolah Sughro
2) Qolqolah Kubro24
3) Hukum Bacaan Mad

23
24

Baihaqi dan Tim, Wafa: Belajar Al-Qur’an Metode Otak Kanan, 42-45.
Ibid., 46-47.
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1) Mad Asli
Mad asli adalah mad yang panjangnya satu alif atau dua harokat karena tidak
bertemu hamzah, sukun, atau tasydid. Mad asli ada 6, yaitu:
a) Mad Thobi’i
Mad artinya panjang, sedangkan thobi’i artinya biasa. Disebut mad thobi’i apabila
ada:
(1) Huruf yang berharokat dhommah, kemudian sesudahnya terdapat huruf Wawu
Sukun )(و
َ رmisalnya

َُك رونُ روا

(2) Huruf yang berharokat kasrah, kemudian sesudahnya terdapat huruf Ya’ Sukun

َ) ( ريmisalnya ح َِكرَي مَمَا
(3) Huruf yang berharokat fathah, kemudian sesudahnya terdapat huruf Alif

misalnya

ََ)(ا

كانَُ روا

b) Mad Thobi’i Harfi
Mad thobi’i harfi adalah mad yang panjang bacannya yaitu 1 alif (2 harokat) dan
berada pada huruf. Misalnya َط َه،َحم،يس
c) Mad Badal
Badal artinya perubahan. Mad badal adalah setiap

atau dua harokat. Misalnya: وت
ََأ رُوذُ ر،ان
ََ رإْي م،ءامنا

َءا،َإى،أو

yang dibaca satu alif

26

d) Mad ‘Iwad
‘Iwadl artinya ganti tanwin. Tanwin diganti diganti dengan mad. Mad ‘iwad adalah
harokat fathah tanwin yang dibaca waqof selain Ta Marbuthoh. Misalnya

َعلِري مَما،ع ِزيرَمزا

e) Mad Silah Sughro

Mad silah sughro adalah apabila ada Ha kata ganti orang atau benda ketiga  ہberada
sesudah huruf yang berharokat. Misalnya

ِ كانََبَِِهَب,إَِنََّه
َ ص رَمْيَا
ُ

f) Mad Tamkin
Mada tamkin adalah

َري

setelah harokat kasrah bertemu dengan huruf

َرو

dan

َري

setelah harokat dhommah bertemu  وmisalnya:

ِ
َ اصَِبُوَارَوصَاَبُِروَار
َ ر،ق رومىَي رعل َُم رون

Atau َ يberharokat kasrah bertemu dengan ي
َ misalnya:25

ر

2) Mad Far’i

َي
َ َِِرَبَّن،ُحيِرب تُ رم

Mad far’i dalam bahasa Arab berarti cabang, yaitu cabang dari hukum mad asli
yang disebabkan karena bertemu dengan hamzah, sukun, atau tasydid. Panjang bacaan
mad far’i yaitu dua setengah alif atau lima harokat.26 Mad far’i ada 10, yaitu:
a) Mad Wajib Muttasil
25

Syaiful Bahri, Tata Cara Membaca Al-Qur’an dengan Baik dan Benar: Usmani Ilmu Tajwid Praktis (Blitar:
Ponpes Nurul Iman Blitar, 2010), 33-35.
26
Suradi, “Peningkatan Prestasi Belajar Baca Tulis Al-Qur’an Materi Hukum Bacaan Mad Melalui Metode
Drill”, Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol.7, No.3 (Desember 2015), 210.
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b) Mad Jaiz Munfasil
c) Mad ‘Aridl Lissukun
Mad aridl lissukun adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca
waqof. Panjangnya 1, 2 atau 3 alif (2, 4 atau 6 harokat). Misalnya:

ِ الِط
َ َلبِ رَْي،َي رومَئِذ َّلبِ رْي،َأببِريل،اب
َ ِ ل رْيل ِن
ََِلِ ر
َفَ ر،

d) Mad Liin
Mad liin adalah huruf

َرو

atau

َري

yang sebelumnya berharokat fathah bertemu

dengan huruf hidup dibaca waqof. Pangjang bacaannya yaitu 1, 2 atau 3 alif (2, 4
atau 6 harokat). Misalnya:

e) Mad Shilah Kubro

ِ خو
ِ َعري ن ر،ف
ََقُرَيرش،ت
َ َم رو،ي
ر

Mad shilah kubro adalah mad shilah sughro yang bertemu dengan huruf Hamzah
dan panjang bacaannya adalah dua setengah alif atau lima harokat. Misalnya:

f) Mad Lazim Mukhoffaf Kalimi

ِ َِّعرند َهِإل
ََّع رل ِم َِهِإ َل،
ُ

g) Mad Lazim Mukhoffaf Harfi
h) Mad Lazim Musaqqol Kalimi
i) Mad Lazim Musaqqol Harfi
j) Mad Farq
Mad farq adalah apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf al ta’rif )(ال
panjangnya 3 alif (6 harokat). Misalnya:27

27

Bahri, Tata Cara Membaca Al-Qur’an dengan Baik dan Benar, 35-37.
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3. Dasar Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

َءاََلرئ َن،ي
َِ َءَا ََّلذكَ ر،ُّلل
ََّ ََءا

Belajar dan menguasai ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah. Artinya, jika terdapat
orang Islam lainnya yang belajar atau menguasai ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban
kita.28 Sedangkan hukum membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar (sesuai dengan ilmu
tajwid) itu hukumnya fardhu ‘ain.29 Adapun dasar hukum mengenai kewajiban membaca AlQur’an menggunakan tajwid dan tartil, yaitu:
a. Al-Qur’an

َ )َ4(َل
َ َورَتِ ِلَارل ُق ررآنَت ررَتِري...

Artinya: “...dan bacalah Al-Qur’an dengan perlahan-lahan yang jelas”. (QS. AlMuzammil: 4)
Dalam terjemahan versi Depag RI, penggalan ayat yang berasal dari QS. AlMuzammil: 4 ini diterjemahkan dengan “...dan bacalah Al-Qur’an dengan perlahan-

lahan”. Kata “perlahan-lahan” yang dikutip dalam terjemahan tersebut sangat multi tafsir.
Karena sejatinya tidak setiap yang perlahan-lahan bermakna tartil, begitupun tidak setiap
yang tartil mesti benar-benar perlahan-lahan. Apalagi apa yang tersurat dalam ayat
tersebut hakikatnya bukanlah seperti apa yang diterjemahkan. Dalam kaidah Bahasa Arab,
ayat tersebut menunjukkan kalimat perintah yang tegas, yang nampak pada akhir kalimat
warattilil qur-ana tartila. Maka terjemahan yang lebih tepat adalah “...dan tartilkanlah
Al-Qur’an dengan benar-benar tartil”.

28

Raisya Maula Ibn Rusyd, Panduan Lengkap Tahsin Tajwid Tahfizh untuk Pemula (Jakarta Selatan: Suka
Buku, 2019), 40.
29
Abdullah Asy’ari, Pelajaran Tajwid: Qa’idah bagaimana Seharusnya Membaca Al-Qur’an untuk Pelajaran
Permulaan (Surabaya: Apollo Lestari, 1987), 7.

29

Menurut Al-Imam ‘Ali bin Abi Thalib, berkaitan dengan kata “tartil” dalam ayat di
atas bermakna:

ِ َومَعَِرفَةَُارلوقُو
َف
ََهو ر
َُ الّتتِري ُل
ََّر
َت َِوير ُدَارلَ ُررَوفَ َ ر ُ ر

“Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf”.

Mentajwidkan huruf berarti membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya dengan
disertai sifat hak dan mustahaknya. Hak huruf adalah sifat asli yang senantiasa menyertai
huruf seperti hams, jahr, syiddah, rakhawah, qalqalah, dan sebagainya. Sedangkan
mustahak huruf adalah sifat yang sewaktu-waktu menyertai huruf tertentu seperti: sifat
tafkim (suara tebal), tarqiq (suara tipis), hukum-hukum yang terjadi dengan sebab tarkib
(hubungan dua huruf).30
b. Hadits

ِ َوَع رنَعَرب ِدَاّللَََِبر ِنَعَ رم ِروََبر ِنَارلعَا
َال
َ اّللَُعَليِ ِه
َ َبَصََلَّى
َِ ََِّع َِنَالَن،ص مَر ِضيَاّللَُعرن ُهمَا
ُ َ"يُق:َوسَلَّمَقال
ِ لِصاَ َِح
َآنَإِقر رأرَوررت ِقَوَرَتِ رَلََكَماَ ُكرنتَتُرَتَّ ُلَ ِفَالدُّنرَياَفِأ َّنَمرَنَِزلتَكَ ِعرَندََآ َِخ ِرَآيَةَتَ رَقرُؤها"َرواه
َِ بََارل ُقرَر
َحديثَحسنَصحيح:َ َوقالَالّتميذ،أبودا َودَوال َّتميذىَوالنسائى
“Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra. dari Nabi Saw., sabdanya: “Dikatakanlah (nanti
ketika akan masuk surga) kepada orang yang mempunyai Al-Qur’an (yakni gemar
membaca, mengingat-ingat kandungannya serta mengamalkan isinya) “Bacalah dan
naiklah derajatmu (dalam surga) serta tartilkanlah (yakni membaca perlahan-lahan)
sebagaimana engkau mentartilkannya dulu ketika di dunia, sebab sesungguhnya tempat
kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca”. (maksudnya kalau membaca
seluruhnya adalah tertinggi kedudukannya dan kalau tidak, tentulah di bawahnya itu

30

Al-Fadhli, Tajwidul Quran Metode Jazary Edisi Lengkap Jilid 1, 15-16.
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menurut kadar banyak sedikitnya bacaan)”. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan
Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih.31
4. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid
Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah untuk menghindari:
a. Lahn Jali
Lahn jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Qur’an, baik yang dapat
mengubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi ‘urf qurra’ (kelaziman dan tradisi
ulama qira’at).32 Lahn jali terbagi dalam beberapa kategori:
1) Berkaitan dengan huruf, seperti mengganti satu huruf dengan huruf yang lain dan
menambah atau mengurangi huruf. Misalnya:
Bacaan Benar

ََّللَِر ِبَالرعَل َِم ري
َ ِ ال رَم ُد
َر

Bacaan Salah

َّللَِر ِبَالرعَل َِم ري
َ َِا رَل رَم ُد

Segala puji bagi Allah Rabb semesta

Segala kehancuran bagi Allah Rabb

alam. (QS. Al-Fatihah: 2)

semesta alam. (QS. Al-Fatihah: 2)

ََمطمرا
ََّ وأَ رَمط ررنَعلري ِه رم

ََمطَا مرا
ََّ َوأَ رَمط ررنَعلري َِه رم

Dan kami turunkan kepada mereka hujan

Dan kami turunkan kepada mereka

(batu). (QS. Al-A’raf: 84)

bandara. (QS. Al-A’raf: 84)

2) Berkaitan dengan harokat, seperti mengubah harokat fathah menjadi kasrah, kasrah
menjadi dhammah atau sebaliknya. Misalnya:

31

Anwar Aziz, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al-Qur’an (Ponororgo: Darul Huda Press, 2012), 3-4.
M. Hasanuddin dan Santi Lisnawati, “Hubungan Pemahaman Materi Ilmu Tajwid dengan Kemampuan
Membaca Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bogor”, Jurnal Aksara Public, Vol.3, No.3 (Agustus 2019),
207.
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Bacaan Benar

Bacaan Salah

ِ َأ ََّنَاّللََب ِرىَءََ ِمنََالر َم ر
ُش ِرك ريَوَر ُس رولَُه
ُ

Sesungguhnya

Allah

dan

ش ِركِ ريَوَر ُس رَوَلَِه
َأ ََّنَاّللََب ِرىَءََ ِمنََالر َُم ر

Rasul-Nya

Sesungguhnya Allah berlepas diri dari

berlepas diri dari orang-orang yang

orang-orang yang musyrik dan Rasul-

musyrik. (QS. At-Taubah: 3)

Nya. (QS. At-Taubah: 3)

3) Berkaitan dengan waqaf dan ibtida, seperti berhenti pada tempat-tempat yang dapat
mengubah makna, bahkan menjadi negatif, atau memulai pada tempat yang tidak
sesuai dan mengubah makna menjadi negatif. Misalnya: 33
Bacaan Benar

ُف رعل رمَأنَّهَُلََإِلَهَإِ َلََّالََه

Ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan Ketahuilah

Bacaan Salah

bahwasannya

ف رعل رمَأنَّهَُلََإِلََه
tidak

ada

yang berhak disembah melainkan Allah. Tuhan.
(QS. Muhammad: 19)

ِ لق رد
َاّللَُقَ رَولَاَلَّ ِذيرنَقَالَُواَإِ َّنَاّللَ َف ِق رْيَو رن ُن
َ ََسع
َ ُاء
َ َأ رغنِي

َ َإِ َّنَاّللََف ِق رْيَو رن ُنَأ رغنِي
ُاء

Sesungguhnya Allah telah mendengar Sesungguhnya Allah miskin dan kami
perkataan orang-orang yang mengatakan: kaya.
“sesungguhnya Allah miskin dan kami
kaya.” (QS. Ali Imran: 181)

33
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b. Lahn Khafi
Lahn khafi adalah kesalahan yang samar atau tersembunyi, yaitu kekeliruan
mengucapkan lafal sehingga mencederai kaidah ilmu tajwid meskipun tidak merusak
makna dan tidak melanggar kaidah kebahasaan.34 Kesalahan khafi ini banyak sekali
terjadi, di antaranya:
a) Tidak menyempurnakan harakat sebagaimana mestinya,
b) Tidak konsisten dalam Mad,
c) Tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang Ghunnah,
d) Memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah dan tidak memantulkan huruf-huruf
Qalqalah,
e) Berlebihan dalam mengucapkan huruf Lam,
f) Membaca sambil dipaksakan menangis (secara dibuat-buat),
g) Berhenti (waqaf) dengan harakat yang sempurna,
h) Menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat,
i) Isyba’ harakat, yaitu menambah sedikit harakat sebelum sukun.
Beberapa contoh dalam bacaan:35
Bacaan

Seharusnya

اجا
أفر و م

Afwaajaa

Afwaajaaaa

Dibaca dua harokat

Dibaca lebih dari dua harokat

ََح ِن
َالر ر
َّ

Dibaca dengan menebalkan huruf Dibaca
Ro’

34

Dibaca

tidak

dengan

menebalkan

huruf Ro’

Muhammad Isham Muflih Al-Qudhat, Panduan Lengkap Ilmu Tajwid untuk Segala Tingkatan, Cet.1 (Jakarta
Selatan: Turos, 2015), 17.
35
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َِمرن ُك رم

Dibaca dengan

Ghunnah dan Dibaca tidak dengan Ghunnah dan

Ikhfa’

Ikhfa’

َالَ رَم ُد

Alhamdu

ََرزقر نَ َُه رم

Razaqanaahum

(tanpa

memantulkan Alehamdu (memantulkan huruf Lam)

Lam)
(Qalqalah Razaqenaahum (Qalqalah tarqiq)

tafkhim)

5. Manfaat Mempelajari Ilmu Tajwid
a. Lidah terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Qur’an. Oleh sebab itu, tajwid termasuk
ilmu yang berkedudukan tinggai berkaitan sangat erat dengan firman Allah swt.36
b. Mengetahui cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Banyak pembahasan yang
dipelajari dalam macam hukum tajwid. Ada materi tentang makhorijul huruf, shifatul
huruf, mad qashar, dan lain sebagainya.
c. Mempelajari tajwid merupakan bagian dari menjaga Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan
kalam Allah yang agung. Barangsiapa yang menjaga kalam Allah (membaca Al-Qur’an
sesuai dengan ilmu tajwid), Allah pun akan menjaga dan mencukupi kebutuhan jasmani
serta rohaninya.
d. Mengetahui adab dalam membaca Al-Qur’an. Membaca Al-Qur’an dengan menerapkan
Ilmu tajwid merupakan bagian dari etika membaca Al-Qur’an. Dan hal ini harus diketahui
oleh seorang muslim.37

36
37

Al-Qudhat, Panduan Lengkap Ilmu Tajwid, 12.
Al Ikhlas, Panduan Praktis Ilmu Tajwid, 32.
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B. Kitab Terjemah Matan Jazariyah
Kitab Terjemah Matan Jazariyah merupakan kitab yang membahas tentang ilmu tajwid
yang disusun secara sistematis yang berisi tentang muqoddimah, bab makharijul huruf, bab
shifatul huruf, bab tajwid, bab tarqiq dan qolqolah, bab tarqiq huruf ra, bab tafkhim huruf lam,
bab idghom mutamatsilain dan mutajannisain, bab huruf dhad dan dzo, bab idzharnya huruf
dhad, dzo, dan ha, bab idzharnya ghunnah dan ikhfa’nya ghunnah, bab idzhar huruf mim
sakinah, bab hukum nun sakinah dan tanwin, bab mad dan pembagiannya, bab waqof, bab
maqtu’ dan maushul. Dalam kitab ini dilengkapi dengan kholashoh atau ringkasan materi
sehingga memudahkan para pelajar memahami materi yang sudah disajikan. Ada pula si’ir
jawa, faidah, penjelasan, serta peringatan-peringatan yang berisi penegasan terhadap hal-hal
yang sangat perlu diperhatikan. Selain itu, kitab ini ditulis dengan pegon berharokat sehingga
menarik untuk dipelajari. Materi ilmu tajwid didalamnya disajikan dalam bentuk nadzom pada
setiap pembahasannya sehingga memudahkan peserta didik mempelajari, mengingat maupun
menghafalkannya. Adapula huruf-huruf hijaiyah yang dirangkai menjadi satu yang
menunjukkan suatu hukum bacaan tertentu dalam nadzom tersebut, sehingga mudah untuk
diingat ketika kita mengaplikasikannya ketika membaca Al-Qur’an. Disamping itu, kitab
Terjemah Matan Jazariyah juga dijadikan pedoman dalam mempelajari ilmu tajwid di Pondok
Pesantren.
C. Materi Ilmu Tajwid pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VII Madrasah
Tsanawiyah
Berdasarkan kurikulum baru yang diterbitkan oleh Kemenag yaitu KMA 183 tahun 2019
tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab, di Madrasah Tsanawiyah pada mata pelajaran Qur’an
Hadits penyajian materinya diberikan secara tematik. Jumlah tema yang diberikan ada 6 tema,
dengan porsi ilmu dasar Al-Qur’an 2 tema, 1 tema membahas isi kandungan hadits, dan 3 tema
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yang lainnya membahas tentang isi kandungan ayat Al-Qur’an. Salah satu tema ilmu dasar AlQur’an yaitu membahas ilmu tajwid. Di bawah ini peneliti menyajikan kompetensi inti,
kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, dan materi ilmu tajwid kelas VII
Madrasah Tsanawiyah.
1. Kompetensi Inti (KI)
KI-3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
KI-4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang atau teori.
2. Kompetensi Dasar
3.4 Memahami ketentuan hukum bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad jaiz
Munfasil.
4.4 Mempraktikan bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad jaiz Munfasil dalam
surat pendek pilihan.
3. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar
3.4.1 Menyebutkan pengertian Hukum Bacaan bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan
mad jaiz Munfasil
3.4.2 Menjelaskan ketentuan Hukum Bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad jaiz
Munfasil
3.4.3 Menentukan Hukum Bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad jaiz Munfasil
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3.4.4 Membandingkan Hukum Bacaan bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad jaiz
Munfasil.
3.4.5 Menilai cara membaca hukum baan bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad
jaiz Munfasil
3.4.6 Mengoreksi Hukum Bacaan bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil, dan mad jaiz
Munfasil
4.4.1 Mendemonstrasikan cara membaca Hukum Bacaan mad thabi’i, mad wajib Muttasil,
dan mad jaiz Munfasil. 38
4. Materi Ilmu Tajwid dalam Buku Qur’an Hadits Kelas VII Madrasah Tsanawiyah
a. Mad Thabi’i
1) Pengertian Mad Thobi’i
Mad secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah
memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad itu ada tiga yaitu

و

wawu (

), ya' (

ي

), dan alif (

ا

). Adapun syarat huruf mad adalah apabila wawu

jatuh setelah dhummah, ya' jatuh setelah kasrah, dan alif
Contohnya berkumpul dalam lafadz

jatuh setelah fathah.

نَُرو ِحريَها

Apabila setelah huruf mad tidak ada huruf yang sukun, maka disebut mad thabi'i

ِ َّاَل. Panjangnya kira-kira satu alif atau dua harakat. Contoh bacaan
seperti ذيرنََأمنَُوا َوكانُوا
ر

ر

mad thobi’i dalam Al-Qur’an:
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َس ِم ُن
َلََيُ ر
َُو ُجرَوَهَُيَّ رومَئِ َذ

يَجَا ِريَة
َ َفِريَهاَعَ ر

Terdapat alif sukun setelah fathah
Terdapat wawu sukun setelah dhummah
Terdapat ya sukun setelah kasrah

2) Mad Wajib Muttasil
Mad Wajib Muttasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum Mad Far’i
dalam ilmu tajwid. Mad wajib muttasil secara bahasa ialah mad yang berarti
panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan Muttasil yaitu bersambung.
Secara istilah, mad wajib Muttasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada
Mad Thabi'i (mad asli) bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat fathah,
dhummah ataupun kasrah dalam satu kata (bersambung). Sedangkan cara membaca
mad wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi dua setengah (2 ½) alif atau sama
dengan empat sampai lima harakat (ketukan).
Contoh bacaan wajib muttasil dalam Al-Qur’an:

َلَُفأَ رغن
َ ِوَوجدَكَعَآَئ
ََّت
َ َسم
ََّ إِذَاال
اءَُاَنرشق ر

Ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang
berharakat kasrah dalam satu kata.
Ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang
berharakat dhunnah dalam satu kata.
Ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang

ى
َ اءمَأ رحَو
َ فَجعَلهَُغُث

berharakat fathah dalam satu kata.
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Untuk Perhatian: Kalimah

يأيها

bukanlah mad wajib Muttasil, tetapi ia adalah

Mad Jaiz Munfasil. Hal ini kerana kalimah tersebut bukanlah satu kalimah tetapi
merupakan dua kalimah yang berbeda yaitu َأيها+َاي. 39
3) Mad Jaiz Munfasil
Mad Jaiz Munfasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum Mad Far’i dalam
ilmu tajwid. Secara etimologi, Mad berarti panjang, Jaiz artinya boleh, dan Munfasil
adalah terpisah atau di luar kata.
Secara istilah, apabila ada mad thabi’i yang bertempat di akhir kata setelah itu
terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya dan tidak ada yang
memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut Mad Jaiz Munfasil,
Sedangkan kadar panjang bacaan Mad Jaiz Munfasil itu sama dengan Mad Jaiz
Muttasil, dipanjangkan menjadi dua setengah (2 ½) alif atau sama dengan empat
sampai lima harakat (ketukan).
Catatan: Disebut jaiz karena ulama qurra' berbeda pendapat terkait kadar panjang
bacaan Mad Jaiz Munfasil. Sebagian ulama qurra' menyebut sama dengan mad thabi'i,
dua harakat atau satu alif.40
Contoh bacaan Mad Jaiz Munfasil dalam Al-Qur’an:

َإِ ََّّنَأَ رَعطريَناكَارلك رَوث ر
َشف ِق
ََّ ِفَآلَأَُقر ِس ُمَب
39
40

Ibid., 71-72.
Ibid., 73-74.

Ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah dalam kata
yang berbeda.
Ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah dalam kata

39

yang berbeda.

BAB III
MATERI ILMU TAJWID DALAM KITAB TERJEMAH MATAN JAZARIYAH KARYA
SYEKH MUHAMMAD BIN MUHAMMAD IBN AL JAZARI
A. Biografi Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari
Beliau adalah Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin
‘Ali bin Yusuf Ad-Dimasyqi, yang terkenal dengan nama Ibnul Jazari, nisbah kepada pulau
kecil (jazirah) di perbatasan Suriah dan Turki, Jazirah Ibnu ‘Umar.
Ibnul Jazari dilahirkan pada Sabtu malam, setelah shalat tarawih, tanggal 25 Ramadhan 751
H. bertepatan dengan 30 November 1350 M. di Damaskus, Syam (sekarang Suriah). Ayahnya
adalah seorang pedagang yang rajin menuntut ilmu dan menghadiri halaqah Al-Qur’an. Salah
seorang guru ayahnya bernama Syaikh Hasan As-Saruji, yang kelak juga menjadi salah satu
guru Ibnul Jazari. Dikisahkan bahwa orangtua Ibnul Jazari selama 40 tahun pernikahan belum
dikaruniai anak. Pada saat haji tahun 750 H. Orangtuanya berdoa kepada Allah sambil
meminum air zam-zam agar mendapat anak yang shalih lagi berilmu. Tepat sembilan bulan
kemudian lahirlah Ibnul Jazari.
Sejak kecil Ibnul Jazari sudah “dititipkan” oleh ayahanya kepada para ulama besar untuk
mempelajari Al-Qur’an. Menghafalkannya, membaca dan mendengarkan hadits. Diantaranya
kepada Syaikh Hasan As-Saruji, Syaikh Ibnul Bukhari dan para ulama besar lainnya. Ia juga
mengambil ijazah pada para ulama sepuh seperti Muhammad bin Isma’il Al-Khabbaz.41
Sejak kecil Imam Al-Jazari sibuk mempelajari Al-Qur’an dan telah hafal Al-Qur’an pada
umur 13 tahun serta menguasai qiraat pada umur 17 tahun. Selain mempelajari dan menghafal
ilmu Al-Qur’an, Ibnul Jazari menambah dengan mendengarkan hadits-hadits Nabi dari para
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pakarnya, misalnya dari para sahabat Al-Fakhr Ibnul Bukhari dan yang lainnya di Damaskus. Ia
pun meminta ijazah dari beberapa guru besar seperti dari paman kakeknya yang bernama AlMu’ammar Muhammad bin Isma’il Al-Khabbaz.42 Ibnul Jazari telah selesai menghafalkan AlQur’an pada tahun 764 H. dan telah menjadi imam shalat setahun kemudian, yakni pada saat
usianya 14 tahun Hijriyah. Ibnul Jazari dikenal sebagai orang yang memiliki kekayaan harta,
kulitnya putih kemerahan, dan tutur katanya fasih lagi mudah dipahami.
Beliau mulai menjamak qiraat kepada para qari’ besar di Damaskus, seperti: Abu
Muhammad Abdul Wahhab bin As-Salar dan Ahmad Ath-Thahhan, dan Ahmad bin Rajab pada
kurun waktu 766-767 H. Beliau juga selesai membaca Qiraah Sab’ah secara jamak kepada
Ibrahim Al-Hamawi dan Abul Ma’ali bin Al-Laban pada tahun 768 H.
Setelah itu, muncul keinginan yang kuat darinya untuk mendapatkan sanad yang tinggi dan
ilmu yang lebih dalam lagi. Maka, beliau pun melakukan rihlah ke Hijaz pada tahun yang sama
untuk membaca qiraat kepada Khathib dan Imam Madinah, Muhammad bin Abdullah AlKhathib, melalui jalur kitab Al-Kafi dan At-Taysir. Setelah beliau menyelesaikannya, maka
beliau kembali ke Damaskus dan membaca kepada Ibnus Salar dan sejumlah qari’ dan ulama
lainnya.
Beliau berkeinginan melakukan perjalanan ke Andalusia untuk mengambil sanad kepada
Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi, namun orangtuanya melarangnya. Kemudian beliau
bersafar ke Mesir pada 769 H. dan bertalaqqi serta mengambil sanad kepada para ulama besar
disana. Diantaranya Muhammad bin Ash-Shaigh, Abdurrahman bin Al-Baghdadi, dan Abu
Bakr bin Al-Jundi. Beliau mendapatkan ijazah pada tahun ini dari Abu Bakr bin Al-Jundi.
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Pada rihlah keduanya ke Mesir tahun 771 H., Ibnul Jazari kembali membaca untuk
menjamak berbagai riwayat Al-Qur’an pada Ibnu ash-Shaigh dan Ibnul Baghdadi. Juga untuk
bertalaqqi hadits kepada ‘Ali bin Baqi, muridnya Ad-Dimyati dan para ahli hadits disana, serta
memperdalam fiqih madzhab Syafi’i dengan bertalaqqi kepada Abdurrahim Al-Isnawi, dan
selainnya.
Kembali dari Mesir Ibnul Jazari membaca Qiraah Sab’ah dengan menjamak pada Al-Qadhi
Ahmad Al-Kufri di Damaskus. Tidak lama setelah itu, beliau kembali ke Kairo untuk membaca
kitab-kitab Ushul, Ma’ani dan Bayan pada Adh-Dhiya Al-Quzwayni dan ke Iskandariyah untuk
menjamak Qiraat pada Abdul Wahhab Al-Qarawi.
Pada saat kembali ke Damaskus, Ibnul Jazari telah menjadi seorang ulama besar dalam
berbagai ilmu: Qiraat, Fikih, dan Hadits. Salah seorang gurunya, yang juga merupakan ulama
besar umat Islam, Al-Hafizh Ibnu Katsir pada tahun 774 H. memberikan ijazah lil-ifta Terjemah
Tafsiriyyah Muqaddimah Jazariyyah Laili Al-Fadhli (untuk berfatwa) sebagai bentuk tazkiyah
(pengakuan dan rekomendasi) terhadap keilmuan Ibnul Jazari.
Pada tahun-tahun berikutnya, Ibnul Jazari tetap melaksanakan safar ke negeri-negeri kaum
muslimin. Bedanya, dahulu beliau bersafar dengan status sebagai seorang pelajar, maka
kemudian beliau bersafar dengan status sebagai pengajar dan ulama besar. Ibnul Jazari juga
menjadi pengajar tetap di kubah Masjid Al-Umawi dan majlis-majlis lain, terutama setelah
wafat guru-gurunya, maka Ibnul Jazari menjadi penggantinya.
Pada tahun 788 H., beliau kembali bersafar ke Mesir sebagai seorang guru dan ulama,
namun pada tahun berikutnya keluar dari Mesir dan bersafar ke beberapa negara, lalu kembali
ke Mesir bersama putranya Abul Fath Muhammad pada tahun 798 H. Kemudian bersafar ke
Turki dan disambut oleh Sultan Utsmani Bayazid seraya memintanya untuk mengajar dan
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menetap di Turki. Maka, Ibnul Jazari menetap selama 7 tahun untuk mengajar Qiraat, ‘Ulumul
Qur’an, dan Hadits.
Selepas wafatnya Sultan Bayazid, maka Ibnul Jazari keluar dari Turki dan bersafar ke kota
Kasy. Kemudian pada tahun 805 H beliau pergi ke Samarkand dan pada tahun 807 H beliau
pergi ke Khurasan, dan menetap di Asfahan selama 1 tahun hingga kemudian pergi ke Syiraz di
akhir 808 H dan menetap di sana selama 14 tahun.
Pada tahun 821 H, Ibnul Jazari pergi ke Irak untuk mengajar. Beliau pun menetap di
Bashrah selama 1 tahun. Setelah itu, beliau melakukan perjalanan ke ‘Unaizah, dekat Kota
Madinah, ditemani oleh salah seorang muridnya, Mu’inuddin bin ‘Abdullah Qadhi. Mereka
mendapatkan musibah. Di tengah perjalanan, seluruh hartanya dirampok sampai tidak tersisa
sedikitpun bagi mereka. Dalam kondisi seperti itu, Ibnul Jazari menyusun syair tiga qiraat yang
berjudul “Ad-Durratul Mudhiyyah Fil Qiraatits Tsalatsil Mutammimah Lil-‘Asyrah”, dimana
pada akhir bait syair tersebut, Imam Ibnul Jazari mengisyaratkan musibah di ‘Unayzah tersebut.
Beliau juga melakukan perjalanan ke Makkah dan Yaman. Pada tahun 826 H beliau
bersafar ke Kairo dan berjumpa dengan putranya, Abu Bakr Ahmad yang telah berpisah selama
20 tahun. Bersama putranya ini, beliau melakukan beberapa perjalanan ke Makkah dan Kairo.
Pada bulan Jummadil Akhir tahun 829 H mereka kembali ke Damaskus dan kemudian berpisah
lagi disana. Putranya melanjutkan perjalanan ke Romawi sedangkan Ibnul Jazari memutuskan
untuk pergi ke Syiraz. Ibnul Jazari tinggal disana untuk mengajar dan menerima bacaan hingga
menghadap keharibaan Rabbnya pada hari Jumat, 5 Rabi’ul Awwal 833 H.43
Guru-guru Al-Imam Ibnul Jazari sangat banyak dan merupakan ahli dari berbagai disiplin
ilmu. Berikut sebagian guru beliau:
1. Abu al-Hasan Ali Muhammad bin Abd. Samad al-Sakhawi
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Al-Fadhli, Terjemah Tafsiriyyah Matn Muqoddimah Jazariyah, Cet.7, 2-5.

44

2. Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Qurtubi
3. Al-Sadid Isa bin Makki
4. Murtada bin Jamaah
5. Al-Kamal Ali bin Shuja’ al-Darir
6. Al-Zain Muhammad bin Umar al-Kurdi
7. Isa bin Yusuf al-Tujubi
8. Abd. Rahman bin Ismail al-Tunisi
9. Abu Amr Uthman bin Umar bin Hajib
10. Sheikh Abu al-Hasan Ali bin Hibbatullah bin al-Jumaizi
11. Abu Bakar Muhammad bin Wazzah al-Lakhmi
12. Abdullah bin Muhammad bin Abd. Waris bin al-Azraq44
Ibnul Jazari banyak sekali menulis kitab dalam berbagai cabang ilmu, diantaranya:
1. Ad-Durratul Mudhiyyah,
2. Al-Bayan Fi Khath ‘Utsman,
3. Al-Bidayah Fi ‘Ulumir Riwayah,
4. Al-Muqaddimah Fima ‘Ala Qariil Qur’ani An Ya’lamah,
5. An-Nasyr Fil Qiraatil ‘Asyr,
6. At-Tamhid Fi ‘Ilmit Tajwid,
7. Az-Zahrul Fa`ih,
8. Dzatusy Syifa Fa Siratil Mushthafa wa Man Ba’da min Khulafa,
9. Jami’ul Asanid fil Qiraat,
10. Mukhtarun Nashihah bil Adillatish Shahihah,

44

Mochammad Mukhid Mashuri,”Peran Imam Syatibi dan Ibn Al-Jazari dalam Ilmu Qiroaat”, Mafhum, Vol.
01, No.01 (Mei 2016), 30.

45

11. Mukhtashar Tarikh Islami lidz Dzahabi,
12. Muqaddimah ‘Ulumil Hadits,
13. Syarh Minhajil ‘Ushul,
14. Thabbaqatul Qurra,
15. Thayyibatun Nasyr Fil Qiraatil ‘Asyr,
16. Ushulul Qiraat, dll.45
B. Gambaran Isi Kitab Terjemah Matan Jazariyah Karya Syekh Muhammad bin
Muhammad Ibn Al Jazari
Kitab Terjemah Matan Jazariyah adalah kitab yang membahas mengenai ilmu tajwid yang
disusun oleh Abu Al-Khair Syamsyuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad AlJazari. Judul kitab yaitu Terjemah Jazariyah untuk Mengajar Siswa di Sekolah dan Lembaga
Islam dengan Bahasa Indonesia dan Basa Jawa. Naskah kitab ditulis oleh Munajah bin Hannah,
dan dicetak oleh penerbit Maktabah Sa’ad bin Nashir bin Nabhan, Surabaya tahun 1970. Kitab
ini berjumlah 63 halaman yang memuat 15 bab dan diawali dengan khutbah kitab. Didalam
kitab ini, materi ilmu tajwid ditulis dengan Arab pegon berharokat dan disusun dalam bentuk
nazham yang berjumlah 107 bait syair.46
Menurut Ibnul Jazari, ilmu tajwid adalah memberikan kepada huruf hak-haknya, dari sifatsifatnya dan mustahaknya dan mengembalikan setiap huruf kepada asalnya (makhrajnya). Hak
huruf adalah sifat-sifat lazim yang dimiliki oleh huruf, yaitu sifat asli yang senantiasa menyertai
huruf seperti hams, jahr, syiddah, rakhawah, qalqalah, dan sebagainya. Sedangkan mustahak
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huruf adalah sifat yang sewaktu-waktu menyertai huruf tertentu seperti: sifat tafkhim (suara
tebal), tarqiq (suara tipis), dan hukum-hukum yang terjadi akibat hubungan antar huruf.47
Dalam nadzom Jazariyah disebutkan

َِ َََم رَنَ َُي ِوِدَارل ُقرَرآن
آثم

َ

ََوَارلَ رَخ َُذَ َِبالَتَّ رج ِوير ِدَحرت ُمَلَ ِزُم

“Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Siapa
saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur'an maka ia
berdosa".48
Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari ilmu tajwid yaitu:
1. Menjaga lidah dari lahn (kesalahan) dalam mengucapkan huruf demi huruf saat membaca
Al-Qur’an.
2. Menjaga keaslian Al-Qur’an.
3. Mendapatkan ridho Allah.49
Tujuan mempelajari kitab Terjemah Matan Jazariyah, yaitu untuk membantu kita
mengukuhkan pemahaman terhadap ilmu tajwid. Nadzom yang ada dalam kitab tersebut dapat
dihafalkan sehingga ketika lupa dengan suatu faidah tajwid, bisa diingat melalui nadzom
tersebut.
Berikut ini materi ilmu tajwid dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah, diantaranya:
1. Bab Makhorijul Huruf
Menurut Syaikh Kholil bin Ahmad An-Nawawi, makharijul huruf ada 17, yaitu:
a. Al-jauf, yaitu rongga, yang mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Yaitu
makhrojnya huruf Alif.
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b. Al-hawak, yaitu huruf-huruf mad (Waw Mad dan Ya Mad) yang berhenti seiring dengan

ِ نََُو
berhentinya nafas. Misalnya lafadz حريَها
ر

c. Tenggorokan yang paling jauh, yaitu makhrajnya huruf hamzah dan huruf ha’.
d. Tenggorokan bagian tengah, yaitu makhrajnya hururf ‘Ain dan huruf Kha’.
e. Tenggorokan luar yang paling dekat dengan rongga mulut. Yaitu keluar huruf Ghain dan
Kho’.
f. Lidah paling jauh, yakni daging yang tersambung dengan langit-langit dan merupakan
persimpangan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Yaitu makhrajnya huruf Qaf.
g. Lidah paling jauh yang bawah, yakni persentuhan antara pangkal lidah dengan langitlangit yang keras dan yang lunak sekaligus, sedikit di bawah tempat keluarnya huruf Qaf.
Yaitu makhrajnya huruf Kaf.
h. Tengah lidah, yaitu makhrajnya huruf Jim, huruf Syin, dan huruf Ya’.
i. Pinggir atau sisi lidah yang bersentuhan dengan gigi geraham kiri atau kanan, atau bisa
juga bersentuhan gigi geraham yang kanan dan kiri sekaligus. Yaitu makhrajnya huruf
Dhad.
j. Ujung sisi lidah pada bagian depan (kepala lidah). Disentuhkan dengan langit-langit yang
dekat dengan gusi gigi seri atas. Yaitu makhrajnya huruf Lam.
k. Ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf
Lam. Yaitu makhrajnya huruf Nun.
l. Ujung lidah agak masuk sedikit ke tengah lidah (dekat dengan makhrajnya huruf Nun).
Yaitu makhrajnya huruf Ro’.
m. Ujung lidah bersentuhan dengan bagian belakang tempat tumbuh gigi seri atas. Yaitu
makhrajnya huruf Tho’, huruf Dal, dan huruf Ta.
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n. Ujung lidah tegak atau sejajar dan mendekat ke atas gigi seri bawah, dan mendekat ke atas
gigi seri bawah. Yaitu makhrajnya huruf Shad, huruf Zay, dan huruf Sin.
o. Ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Yaitu makhrajnya huruf Dzo’, huruf
Dzal, dan huruf Tsa.
p. Perut bibir bawah yang bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Yaitu makhrajnya huruf
Fa.
q. Antara kedua bibir. Yaitu makhrajnya huruf Waw, huruf Ba, dan huruf Mim. Yang
membedakan ketika mengucapkannya adalah ketika mengucapkan huruf Waw, bibir
pasti terbuka, dan ketika mengucapkan huruf Ba dan huruf Mim bibir tertutup.
Ghunnah (huruf Mim Tasydid dan huruf Nun Tasydid) adalah suara yang berdengung,
dan makhrajnya berada pada pada rongga hidung.50
2. Bab Sifat-Sifat Huruf
a. Jahr (jelas, kuat dan menahan nafas), maksudnya adalah menahan mencegah keluarnya
nafas saat mengucapkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat Jahr yaitu:

ي
َ َقَلَمَنَو
َ ََغ
َ َضَطَظَع
َ َبَجَدَذَ َرَز
َ َ ا َء
b. Rakhawah (lunak atau mengalirnya suara), maksudnya mengeluarkan suara bersamaan
dengan mengucapkan huruf tanpa ada hambatan karena lemahnya makhraj. Huruf hijaiyah
yang memiliki sifat Rakhawah yaitu:

ي
َ َفَوَه
َ َصَضَع
َ َسَش
َ َثَحَخَذَز
َ َا
c. Istifal, yaitu turunnya lisan ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat Istifal. Huruf
hijaiyah yang memiliki sifat Istifal yaitu:

َي
َ َعَفَ َكَلَمَ َنَوَه
َ َسَش
َ َثَجَحَدَذَ َرَز
َ َت
َ َب
َ َ ا َء
50

Munajah bin Hannah, Terjemah Jazariyah: untuk Mengajar di Sekolah dan Lembaga Islam dengan Bahasa
Indonesia dan Bahasa Jawa (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1970), 6-10.
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d. Infitah, yaitu terbukanya lidah dan langit-langit serta keluarnya angin ketika
mengucapkan huruf yang memiliki sifat Infitah. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat infitah
yaitu:

َظ
َ َصَضَط
e. Ishmat, yaitu diam atau berhati-hati. Sifat Ishmat ini merupakan kebalikan dari sifat
idzlaq, yaitu berat dan tidak cepatnya pengucapan saat melafalkan suatu huruf. Huruf
hijaiyah yang memiliki sifat Ishmat yaitu semua huruf hijaiyah (ada 23) kecuali huruf:

َب
َ َفَرَمَنَل
Lawan sifat-sifat huruf diatas yaitu:
a. Hams (samar), yaitu menghembuskan nafas saat mengucapkan huruf hijaiyah. Hams
merupakan lawan dari sifat jahr. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat Hams ada sepuluh
yang terkumpul dalam kalimat:َت
َحصَسَكَ ر
َفَحَثَّهَُش ر
b. Syiddah (kuat), yaitu menahan sejenak suara di tempat keluarnya huruf kemudian
melepaskan karena makhraj huruf yang kuat. Syiddah merupakan lawan dari sifat
rakhawah. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat Syiddah ada delapan yang terkumpul dalam
kalimat:َت
َا ِج ردَقَطَبَكَ ر
Huruf yang bersifat antara rakhawah dan Syiddah (bayyinah) terkumpul pada
kalimat:ََعُم َر
َ َلِ رن

ر

c. Isti’la’ (terangkat), yaitu mengangkat lidah ke langit-langit mulut saat pengucapan. Isti’la’
merupakan lawan dari sifat istifal. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat Isti’la’ yaitu:
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ق
َ َظَغ
َ َخَصَضَط
d. Ithbaq (tertutup), yaitu tertutupnya dua sisi lidah dan bertemu dengan langit-langit mulut.
Ithbaq merupakan lawan dari sifat Infitah. Hurufnya yaitu: ظ
َ َصَضَط
e. Idzlaq (lancar), yaitu ringan dan cepatnya pengucapan saat melafalkan suatu huruf. Huruf
Idzlaq dibagi menjadi dua, yaitu ada yang keluar dari ujung lidah. Yaitu huruf َ ر َل َنdan
ada yang keluar dari ujung bibir. Yaitu huruf بَم
َ َف
Huruf yang tidak berlawanan, yaitu:
a. Shafr, yaitu huruf yang berdesis. Huruf yang memiliki sifat shafr yaitu س
َ َصَز
b. Qalqalah, yaitu yang memantul. Huruf yang memiliki sifat Qalqalah yaitu

بَج َد
َ َ ق َط

dikatakan Qolqolah itu dengan syarat harus mati. Qolqolah dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Qolqolah sughro, yaitu huruf qolqolah mati setelah huruf hidup. Misalnya lafadz

ََيَرَبخَ ُل،َيَ رَد َُخ َُل،يَ رَقط ُع
2) Qolqolah kubro, yaitu ketika huruf qolqolah mati ketika waqaf dan musyaddah.
Misalnya lafadz ب
َ ََلُغَُو،َََ َُِمرَيط،ََوتَب

ر

c. Layyin, yaitu lunak. Huruf yang memiliki sifat Layyin yaitu huruf

 يdan و

yang jatuh

ِ َكَلَيلَارل ُفَرقا
setelah harokat fathah. Misalnya lafadz َنَارلي َوم
ر
ر

ر

d. Inhiraf, yaitu condong. Huruf yang memiliki sifat Inhiraf yaitu huruf

 لdan َ رhuruf َل

condong pada ujung lidah. Sedangakan huruf  رcondong pada punggung lidah.
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e. Tafassy, yaitu menyebarnya nafas di dalam mulut. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat
Tafassy yaitu huruf Syin.
f. Istitholah, yaitu memanjang. Maksudnya adalah memanjangkan suara makhraj. Huruf
hijaiyah yang memiliki sifat Istitholah yaitu huruf Dhad.51
3. Bab Tajwidul Qur’an
Mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf.
Orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur’an maka ia berdosa.
Karena Allah menurunkan Al-Qur’an beserta tajwidnya. Tajwid merupakan penghias bacaan
Al-Qur’an. Bacaan Al-Qur’an menjadi indah karena tajwid, bukan sekedar karena indahnya
suara atau langgam. Baik saat tilawah (tadarrus), adaa (talaqqi atau mengambil bacaan dari
guru) maupun qiraah, yaitu membaca Al-Qur’an secara umum.52
Makna tajwid adalah menerapkan atau membaca huruf-huruf Al-Qur’an menurut
aturannya atau dengan sempurna, baik dari sisi makhraj, sifat, dan hukum-hukumnya tanpa
berlebihan. Membaca Al-Qur’an akan mendapatkan hasil yang bagus tergantung terhadap
rajinnya seseorang melatih ilmu yang dipelajari dengan konsisten dan diiringi dengan
kesabaran.
4. Bab Tarqiq dan Tafkhim
Tarqiq adalah menipiskan suara saat membaca huruf hijaiyah. Semua huruf istifal, yaitu
selain huruf  خَصَضَطَظَعَقharus dibaca tipis kecuali Lamnya lafadz Allah dan huruf
Ro’. Huruf Alif yang jatuh setelah setelah huruf istifal selain Ro’ maftuhah harus dibaca
tipis. Berhati-hatilah jangan sampai mentafkhim-kan (menebalkan) lafadz Alif jika
51
52
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sebelumnya ada huruf tarqiq. Selain itu, jangan sampai menebalkan huruf Hamzah, Lam,
dan Mim, seperti pada lafadz:

َ ََمََرض،ََ َمرمَصة،ََولَالضَآلِ ري،ََِوعَلىَاّلل،َف
َ َ،َََإِ ره َِدن،َُأَ َعُرَوَذ،اَ رَل رَم َُد
َ َوَلريَتََل َطَّ ر،ََلنَا،ُاّلل

Berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf Ba. Seperti pada lafadz:

َى
َََبِ َِذ ر،ََ َبِِ رم،ََ َب َِطل،َبَ ررق

Jagalah dengan baik sifat Syiddah dan Jahr yang ada pada huruf Ba dan huruf Jim.
Maksudnya adalah jangan sampai menjadikan huruf Ba menjadi huruf yang Rakhawah atau
Hams, begitu pula pada huruf Jim, jangan sampai menyerupai huruf “C”. Seperti pada
lafadz:

ِ
ِ ََّ َ َوت واَصَوا َِب،َِبَاّلل
ِ َِ َِح َُّجَارلب ي،َت
َجَِروليالَع رشر
ََواَلرفَ ر،ت
َِ ح
َُ ك
ََا رَجتََُثَّ ر،َََالَ ََربرََوة،ص رَِب
ر

Kemudian, sifat qalqalah bila hurufnya pada posisi sukun, dan jika berada di akhir kalimat
(waqaf), maka qalqalah-nya harus lebih jelas lagi. Seperti lafadz:

ب
َ ََلُغُرَو،ََََ َُِمرَيط،َََتب،َََُاِ رَجت بَ َاه،ََقِ َطرَمرا،يَ رَقطَعُ رون

Dan berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf Kha, namun bacalah secara terang.
Begitu pula dengan huruf Sin. Seperti lafadz:

َس َُق رو ِن
ََيَ ر،سطُرون
ََيَ ر،ستَ َِقرَيم
ََ َُم ر،َاَ رَل َُّق،ت
َحَ ر
ُ َاَحَطر،صحَص
5. Bab Tarqiq Huruf Ro’
Huruf Ro’ yang berharokat kasrah dan huruf Ro’ yang berada pada posisi sukun
sebelumnya kasrah (atau Ya) itu dibaca tipis. Seperti lafadz:

َََوانر َِذ ِرالنَّاسdibacaََّاس
َ ََواَنر َِذَررالنasalnyaَ،َِرجَال

Bila huruf Ro’ tidak berada sebelum huruf Isti’la. Jika setelah huruf Ro’ adalah huruf
Isti’la, maka dibaca tebal. Seperti lafadz:َبا
َصَِبَص ر
ََإِ ر،َِمَريَة

م

ر

ر
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Begitu pula jika huruf Ro’ mati jatuh setelah kasrah palsu, atau didepannya huruf-huruf
tafkhim atau huruf Isti’la yang terkumpul dalam satu kalimat, maka dibaca tebal. Seperti
lafadz:َمَرصَا ِد
َِ َلَبِرل،ا ِمََرتَبُوا

ر

Pada lafadz

ر ر

َ فَِررقyang sebelumnya ada harokat kasrah asli dan setelah huruf Ro’ ada

huruf Isti’la yang terkumpul dalam satu kalimat, maka boleh dibaca tebal atau tipis. Karena
ulama tajwid memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Ro’ yang memiliki sifat Syiddah
getarannya (menahan suara R) bukan diperbanyak, namun disembunyikan.53
6. Bab Tafkhim Huruf Lam
Huruf Lam pada lafadz ّلل
ََّ َ اyang jatuh setelah harokat fathah atau dhommah, maka harus

dibaca tebal. Seperti lafadz:

َ َ  َسيَُ رَؤتِريَنَا،ََ ِل َّما َقامَ َعرَب ُد َاّلل
ُاّلل

Huruf yang memiliki sifat Isti’la

juga harus dibaca tebal. Dan lebih khusus lagi pada huruf yang memiliki sifat Ithbaq. Seperti
lafadz: َنَبسطرت
ََلَئِ ر،ت
َُ احطر

Adapun pada lafadz

َرنََلُرَق ُك رم

terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang

membawakan riwayat dengan membacanya “Nakhlukkum” dan sebagian lagi membacanya
“Nakhluqqum”

53
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7. Bab Idghom Mutamatsilain dan Mutajannitsain
Dikatakan Idhgom Mutamatsilain, Idghom Mutajannisain, dan Idghom Mutaqorribain
jika huruf yang pertama mati (berharokat sukun) berhadapan dengan huruf yang hidup
(berharokat). Cara membacanya yaitu mengidghomkan atau mentasydidkan huruf pertama
pada huruf kedua.54
Huruf Mutamatsilain adalah dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya. Misalnya
huruf Ta bertemu huruf Ta, huruf Lam bertemu huruf Lam. Seperti lafadz:

َ ََم رهت ُد رون
َُ َوَُه رم،ََاِ رذَذَهَب،َبَ رَلَل

Kecuali pada huruf Wawu Sukun bertemu Wawu dan Ya Sukun bertemu Ya, maka
harus dibaca panjang atau mad. Misalnya:

ََقَاَلُرواََوُه رم،فَي روم
َِ

Perjelas (dibaca idzhar) juga huruf yang berdekatan makhrajnya bila bertemu. Seperti
huruf Kha bertemu Ha, pada huruf Ghain dan Qaf, begitu pula pada huruf Lam yang
terdapat pada kata kerja dalam satu kata. Seperti lafadz:

َ سَبِ رtidak dibaca Sabbihhu
ُح َه

َ  لتَُِز رغَقَُلُ روب ناtidak dibaca Laa Tuziqquluubana
ت
َُ  فَ رلتَقمهَُار َلُروtidak dibaca Faltaqomahu Khuut

Huruf Mutajannisain adalah dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya.
Seperti huruf Ta bertemu huruf Tho’. Seperti lafadz:

ِ َِ ََقُل َََّر،ََاُ ِجي بَتَدَ َع َوت ُكمَا
َت
ُر ر ر
ُ ََا رَذظَل رَم،ب
ر
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Huruf Mutaqorribain adalah dua huruf yang makhrajnya hampir berdekatan makhroj
dan sifatnya. Menurut Imam Syibawaih, seperti huruf Dal bertemu huruf Sin, huruf Syin
bertemu huruf Dhad, dan huruf Lam bertemu huruf Ro’.55
8. Bab Huruf Dhad dan Dho’
Huruf Dhad itu bersifat Istitholah. Maka bedakanlah dengan huruf Dho’ dalam
mengucapkan keduanya. Bahkan, karena sulitnya mengucap huruf Dhad, banyak orang yang
menggantinya dengan huruf Zay atau huruf Dal. Begitu pula dengan huruf Dho’, harus jelas
jangan sampai tercampur dengan suara selain huruf Dho’, seperti huruf Dzal, Zay, atau
selainnya.56 Seluruh huruf Dho’ dalam Al-Qur’an oleh kyai nadzim disebutkan dalam bait
nadzom sebagai berikut:

َظَوأنر ِظ ررَعظرمَظ ره ِرَالَّرف ِظ
ََأيرِق ر
َ َأ رعلِ رظَظلِمَظُرَف ِرَنانرَت ِظ ررظمَا
ِِ
َ َّح َِلَ ُز رَخ ُرفَسَوى
َعض ريَظ َّللن ر
َِك ر
َ ََشعراتَظ ُّل
ُ ت
ال رَجَظلَّ ر
َ جريعَالنَّظَ َِر
َِ اَو
َ َوُكرنتََفظ
ِ ظَلالَّر رع ِدَوه َودَق
َ اصَررَه
َِ َوالرغري
ُر
َ فَسا ِم َى
َيَنَاِ ر
َِ َِِوِفَضن
ُ الِل

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

)1(َ
)2(َ
)3(َ
)4(َ
)5(َ
)6(َ
)7(َ

ِ فَالظَّع ِن
ََالِرف ِظ
َظ َُّلَال َظُّ ره َِرَعظر ُم ر
َِ ر
ِظ
َ ظَك رزمَظلما
ُ ىَشوا
ُ َاه رَرَلظ
َ َسوى
َِ اظرف ررَظنَاَكريفَجاو ِع رظ
َ
َوظَرَلتَظ رلتُ رمَوبِررومَظَلُّ روا
َ َحت َِظ ِر
َيظرلرلنَمرظُرومراَمعََالر َُم ر
َ
اِلََّبِويرلَه رل ََواُرَولََن ِضَررَه
ُّ ال
َ َضَعلىَالطَّع ِام
َظَل ر
َو ر
ُّ ال

Seluruh huruf Dho’ di dalam Al-Qur’an sangat banyak. Contoh lafadz Dzo’ dari bait
Nadzom ketiga yaitu:
Ayat

24
55
56

Surah

Lafadz

Tempatnya dalam AlQur’an

ِم رنَبَ رَع ِدَا رَنَاَ َظرَفرَُك رَمَعلري ِه رمَ الفتح

Hannah, Terjemah Jazariyah, 22-23.
Al-Fadhli, Terjemah Tafsiriyah Matan Manzhumah Muqoddimah Jazariyah, Cet.1, 13.

Mufrod

1

َاَظرفر

56

36

يونس

62

نساء

َ 18/17َ الَزخرف/النَحل

Pada lafadz

َالَ ِق
اِ ََّنَالظَّ ََّنَلَيُ رغ ِ رن َِمنََ ر

67

ظَنََا

ََو ِع َظر ُه رم
َ ضَعرن ُه رم
فا رع ِر ر

23

َِع رظ

َم رسودَا
ُ ُظ ََّلَو رج ُهه

33

َظ َّل

َب َبِضََنِ ري
َِ اَه ِوَعََلىََارلغري
ُ  َومdalam surah At-Takwir, menurut Qurra Sab’ah,

yaitu selain Qiroatnya Ibnu Katsir, Abi Amr, dan Al Kisai menggunakan huruf Dhad bukan
Dho’.
9. Bab Idzharnya Huruf Dhad dan Dho’
Huruf Dhad ketika bertemu dengan huruf Dho’, Tho, dan Ta harus dibaca dengan
terang. Begitu pula ketika huruf Dho’ bertemu huruf Ta, dan pada huruf Ha, maka harus
dibaca dengan terang.57 Seperti lafadz:

ََعلرَي َِه رم،َ َِجبا ُه َُه رَم،ََا َوعَ َظرت،َضَتُ رم
ََافَ ر،َّض َُّت
َِ َّضَال َظ
َُّ ََي ع،انرَقَض َظررك
َ َُخ ر،ضَتُ رَم
َفمَ ِنَا ر،ُال
10. Bab Idzharnya Huruf Mim Sukun
Mim Mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf Ba dan huruf Mim,
maka harus dibaca idzhar. Seperti lafadz َ ا رمَعِرند ُهمterlebih lagi ketika bertemu dengan huruf

ر

Fa dan huruf Wawu. Seperti lafadz ََ ُهمَوارلغاورون،ُهمَفِري هَا

ُ

57
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ر
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11. Bab Idzharnya Ghunnah dan Ikhfa’nya Ghunnah
Ghunnah atau mendengungnya huruf Nun dan huruf Mim ketika ditasydid harus
dibaca dengan terang. Seperti lafadz: َن َفِئَة
َََك َمَ َِم ر،َهَ َّمَق وم،َََ ِم رَنَ ََّنَ ِص ِرَيرن،ََ َاِ ََّنَاّللKetika huruf

ر

ر

Mim Mati bertemu dengan huruf Ba, maka harus dibaca dengan samar. Seperti lafadz:

َاَ رمَبِظا ِهر
12. Bab Hukum Nun Sukun dan Tanwin
Hukum nun sukun dan tanwin ada 4, yaitu:
a. Idzhar Halqi, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf
khalqi, yaitu  ءَهَعََغََحَخmaka harus dibaca idzhar. 58 Seperti lafadz:

b. Idghom

ِ َ َِمن،ََ َِم َنَهَاد،َِمنَاَمن
ََ َِسرَيعَعلِريم،ََعَ ِزيرزَغ ُف رور،َفَ ِريرَ مقاَهدَى،ََُوارَملرنخنِقَة،َ َِم رنَ َِغ َِل،َعَرَلم
ر
ر
ر
ُ

Idghom ada 2, yaitu:
1) Idghom bilaghunnah, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu
huruf  ل رmaka harus dibaca idghom tetapi tidak mendengung. Seperti lafadz:

َغَ ُفرَورََرِحري َم،َ َِم رَنََرَبِ ُك رم،َ َُه مدَلِرَل َُمَتَّ ِق ري،مَ رنَ َلر

2) Idghom bigunnah, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu
huruf  يَمَنَوmaka harus dibaca idghom dengan mendengung. Seperti lafadz:

58
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ََ ِصَراطََ َُم رستَ َِقريم،َوعُيُ رون
َت
َ َجنَّا،َ َِم رنَنَ ِذيرر،َمَ رنَمَال،َ َِم رَنََوال،مَ رنَيَ ُق رو َُل

Namun, jika bertemu nun mati bertemu dengan empat tersebut di atas dalam satu
perkataan atau satu kalimat, maka harus dibaca idzhar (jelas). Seperti lafadz:

c.

َ ان
َ صرن َو
َِ َ،ََعَرن َونَُ روا،َُدنريَا
Iqlab, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ب
َ maka ubahlah
huruf Nun menjadi huruf Mim saat bertemu dengan huruf Ba disertai ghunnah saat
membacanya.

d. Ikhfa’, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu

قَك
َ َثَجَدَذَزَسَشَصَضَطَظَف
َ َت
َ maka cara huruf nun disamarkan dan lidah
bersiap-siap mengucap huruf selainjutnya. Seperti lafadz:

ََن رَف م،َفَاِ رَنََزع رمتُ رَم،ق رَومَماَضََلِ ري
ساََزَكَِيََّةم
13. Bab Mad dan Macam-Macamnya
Mad dibagi menjadi 3, yaitu:
a. Mad lazim, yaitu terjadi bila setelah huruf mad (Alif, Waw, dan Ya mati) terdapat sukun
asli, baik di tengah kalimat (dibaca washal) ataupun di akhir kalimat (dibaca waqaf).
Cara membacanya adalah dengan memanjangkannya dengan enam harokat.59 Mad lazim
dibagi menjadi 2, yaitu:
1) Mad lazim harfi, yaitu mad lazim yang berada di awal surah. Mad lazim harfi dibagi
menjadi dua, yaitu:
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a) Mad lazim harfi mukhoffaf, yaitu apabila sesudah huruf mad tidak ada tasydid.
Seperti lafadz

ِ  "حىَطyang berada di awal surah harus dibaca
َ كَهَيَعَصhuruf "َاهر

seperti mad thobi’i, yaitu dua harokat. Seperti lafadz  كَهَيَعَص،ََالَر،ََطَه،َحَم
b) Mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu apabila sesudah huruf mad ada tasydid. Seperti
lafadz َال
2) Mad lazim kilmi, yaitu mad lazim yang berada di awal surah. Mad lazim kilmi dibagi
menjadi dua, yaitu:
a) Mad lazim kilmi mukhoffaf, yaitu apabila sesudah huruf mad tidak ada tasydid.
Seperti lafadz َءََارلَن

b) Mad lazim kilmi mutsaqqal seperti

َاخة
ََّ َاَلص

b. Mad Wajib Muttasil, yaitu apabila huruf mad berada sebelum huruf Hamzah, dan huruf
Hamzah tersebut berada dalam satu kata dengan huruf mad. Maka, mad mesti

ِ جاَء
dipanjangkan sampai lima harokat.60 Seperti lafadz َء
ََسو،ََسَئ،َ
ُر

c. Mad Jaiz Munfasil, yaitu apabila ada huruf Hamzah setelah huruf mad, dan huruf
Hamzah tersebut berada pada kata yang berbeda (terpisah) dengan huruf mad, juga mad
dihukumi jaiz apabila setelah huruf mad terdapat ‘aridh di akhir kalimat, yakni huruf
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hidup yang disukunkan. Maka mad boleh dipanjangkan lebih dari dua harokat. Seperti
lafadz د
َُ َُلَا رعَب،َّاس
َ ايَأيَُّهاَالن

ُ

14. Bab Waqof
Waqof (tata cara berhenti) dalam membaca Al-Qur’an dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Waqof Tam, yaitu berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafadz dan makna
dengan kata setelahnya. Seperti lafadz:

َِوا،َوجعَلُ َوَاا َِعََّزةَاهلِهَاَا ِذلََّةق،ي
ِ
َّ
َ َصبِ ِح ري
ََم ر
م
ه
ي
ل
َع
ن
و
َ
ر
م
ت
َل
م
ك
َ
ن
َُ وَاِ َّايكَن رستَ َعِ ر
ُ
ُّ
م
ر
ر
ُر
ر ُر
ر

b. Waqof Kaf, yaitu berhenti pada kata yang memiliki hubungan lafadz dan makna dengan
kata setelahnya. Seperti lafadz:

c.

ََوَِمَّاَرَزقر نا َُه رَمَيَُرَن ِف ُق رون،لريربَفِري َِهق
Waqof Hasan, yaitu berhenti pada setiap akhir ayat. Seperti lafadz َِّلل
َِّا رل رم ُد

Pada waqof tam dan waqof kaf dapat diteruskan dengan syarat harus diulang dari

awal kalimat yang jatuh setelah waqof. Sedangkan pada Waqof Hasan boleh diteruskan
bacaannya dengan syarat harus diulang dari tempat waqof atau sebelumnya. Kecuali jika
jatuhnya Waqof Hasan berada di akhir ayat, maka bisa diteruskan membacanya dari
awal ayat.61
Selain ketiga waqof tersebut, ada Waqof Qobih, yaitu cara berhenti di akhir kalimat
yang belum sempurna maknanya. Waqof ini kurang baik dilakukan. Namun boleh
diteruskan lagi dengan mengulangi dari tempat waqof atau sebelumnya. Selain itu, ada
juga Waqof Aqbah seperti keterangan di bawah ini.
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Keterangan
Harus berhenti

Waqof
(waqof lazim(َم

Lebih baik berhenti, boleh diteruskan

(waqof mutlaq(َط

Lebih baik berhenti, boleh diteruskan

)waqof mustakhab(َقف

Lebih baik berhenti, boleh diteruskan

)waqof waly(َقل

Tidak boleh berhenti tanpa mengulang. Kecuali pada
akhir ayat, maka boleh tidak diulang

)waqof mamnu’(َل

Berhenti sejenak tanpa bernafas

)saktah( سكتة

Boleh berhenti, boleh tidak

)waqof jaiz( ج

Boleh berhenti, terus lebih baik

)waqof majwuz( ز

Boleh berhenti, terus lebih baik

)waqof washol ula( صل

Boleh berhenti, terus lebih baik

)waqof murokhkhosh( ص

Hanya boleh berhenti pada salah satu tanda
Boleh berhenti, boleh terus

)titik muannaqoh( ؞َ؞
)waqof qil( ق

Permasalahan waqof dan ibtida’ dalam Al-Qur’an tidak ada yang hukumnya wajib
atau haram selama tidak ada sebabnya. Bila ada sebab sebagaimana yang telah
dijelaskan diatas, yakni berkaitan dengan hubungan lafadz dan makna, kemudian
mengakibatkan makna ayat berubah, maka hukumnya bisa berubah menjadi makruh,
haram, bahkan kufur.
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15. Bab Kalimat Almaqtu’ dan Almaushul (yang Terputus dan yang Disambung)
Wajib bagi qori’ mengetahui bab ini, agar berhenti pada almaqtu’ di tempat terputus,
ketika ia habis nafasnya, ketika diuji dan sebagainya. Begitu juga berhenti pada al maushul
di tempat akhir kata yang menyambung ketika habis nafas dan sebagainya.
Almaqtu’ dan almaushul ini khusus dari Rosm Utsmany, yang merupakan sunnah yang
tidak boleh dilanggar.62 Gunanya mengetahui bab ini adalah bahwa kata yang terputus
seperti:  اَيْنَ َماboleh berhenti pada: َ اَيْنdi waktu darurat, dan pada kata yang bersambung
seperti:  اَ ْينَ َماtidak boleh berhenti pada َ اَيْنdi waktu darurat, tetapi harus berhenti pada:ا َ ْينَ َما
Contoh-contoh terperinci:

َ ت
َ الَاي
ََّ) َاَ رنَلَي ُق رولَ َعلى َاّللِ َ َاِل105:َال ََّق َ(العراف
َاَ رنَلَاقَُ رولَ َعلى َاّللِ َ َاِلَّ ر
ِ ) َاَ رنَلمرَلجأ119:ال ََّق َ(العراف
َ) َاَ رَن118َ :َمن َاّللِ َ َاِلَّ ََاِلَري َِهَ َ(التوبة
ر
ََ)َاَ رنَلَََتُ رش ِررَكَِ رب26َ:)َاَ رنَلََتَ رَعبُ ُدَواَاِلََّاّللََ(ه َود14َ:لَاِلَهََاِ َلَّ َُهوََ(ه َود
ََِ) َاَ رنَلَت رعَلرَوعلى َاّلل60َ :ََل َتَ رَعبُ ُدو َالشرَّيطانَ َ(يس
َ َ) َاَ رن26َ :َشري ئما َ(الج
َ) ََا رنَلَيَ رد ُخلنَّها12َ :ََباّللِ َ َشريَئمَا َ(املمتهنة
َِ ) َاَ رنَلَتُ رش ِررَكن19َ :(الدذخان
َ )24َ:الري رَومََ(القلم

ص َول
ُ امل رق َطُوع امل رو
َ

َ َل-أ رَن

َ

َ

َ

َ
َ
َ

َ .َف
َُ ََالِل
َ)ََفِرَي َِه ر87َ:كَ(النبياء
َ أ َلَّ َ أ رَنَلَإِلَهََإِلََّأَنرتَ َُسرَبحاَن

Selain diatas adalah Maushul, diantaranya:

َ:َأ َلََّت رَعلُرَواَعَل َّىَ(النمل.ف
َُ ََالِل
َ)َفِري َِه ر28َ:أ َلََّتَ ِزَُرَوا ِزرةََِورزرََاُ رخَرىَ(النجم
َ .َف
َُ ََالِل
َ)َفِري َِه ر21
َ )َ40َ:ص ُرروَهَُ(التوَبة
ُ )ََإِلََّت رن73َ:َإِلََّت رفعلُرَوَهَُ(النفال
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َ
َ

َ

َ

َّاِ َل
َ

َ
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اِ رَنَمَا َ
َ

واِ رَنَماَنُِري نَّكَب رعضاَلَّ ِذىَن َعِ َُد ُه رمَ(َارعدَ )40َ:
Selain diatas adalah Maushul, seperti:

َ

إِ َّما َ

َوإِ َّماَنُِريَنَّكَ(يونس)َ َوإِ َّماََتاف َّنَ(النفال) َ

أ َّما

تَ(النعام)
أ َّماَا رَشتمل رَ

عَ رَنَماَ َ

ع رَنَماَ ُُنُرواَعَرنهَُ(العَرافَ) َ
َ

َ
ِم رنَماَ

Selain diatas adalah Maushul, seperti:

ع ََّما َ

ع ََّماَيُ رش ِرُك رو َِن

ِ
تَا رْيانُ ُك رَمَ(الروم) َ
تَأ رَْيانُ ُك رمَ(النساء)َوهَ رَلَل ُك رمَم رنَماَمَلك ر
ف ِم رنَماَمَلك ر
فَ) َ
َالِلَ َُ
وامَنرَِف ُق رواَِمَّاََرزقر نَا ُك رمَ(فِريَِه رَ

َ

َ

Selain diatas adalah Maushul, seperti:

ِم رنَماَ َ ِمََّا َ
ا رمَم رنَ َ

َ

َ

َ
أ َّم رنَ َ
َ

اَ رَنَ َلر َ
َ

ِ
اه رمَيُرن ِف ُق رونََ(البقرة)َ2َ:
َو َمَّاَرَزقرَنَ ُ

لمَ(النساءَ )109َ :ا رمَم رَن َا َّسسَ(التوبهَ)109َ :
ا رمَم رَن َي ُك رو ُنَعلري ِه رمَوكِرَي َ
ا رمَم رَنَ َيرَتِىَاَ ِمنماَ(فصلتَ)40َ:ا رمَم رَنَخل رقناَ(الصفاتَ )11:
Selain diatas adalah Maushul, seperti:

ضطََّرَاِذاَدعاهَُ(النمل)َ12َ:
بَالر ُم رَ
َي َُّ
أ ََّم رَن َُِ
كَاَ رَنَ َلرَي ُك رونَربُّكَ(النفال)131َ:
ذَلِ َ

بَا رنَلرَي رَهَُاحدَ(البلدَ )َ 7َ:
اَ رَيس ُ
yang dikasrah hamzahnya, maka secara sepakat adalah

Maushul

َ

َإَِّلَر َ

)إَِّلرَ(

Satu

جري بُ روال ُك رَمَ(هود)14َ:
فَِإ ََّلرَي رستَ َِ
’Selain diatas adalah Maqtu
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إِ رَنَ َلر
َاِ ََّنَما َ

َ

َ

َاِ ََّنَما َ

اََِّّنا َ

َ

َ
َ

َ

إَّّنا َ

َ

ا ََّنَما َ
َ

َ
َ
َ

َ

َ

َ

اََّّنا َ

َ

Selain diatas adalah Maushul, diantaranya seperti:

إََّّنا َصنَ َعَواَكَيجَس ِ
اّللَُاَِلهَ َوَا ِحدَ(النساءَ )171:إَّّنَاَ
احرََ(طهَ )69َ :إَّّنا َ َ
ُر ر ُ
تُ رَوع ُد رَونَ(الذرايت)َ5َ:

وانََمَاَي ردعون َِمنَدونِِهَهواَلرب ِ
اط ُلَ(الجَ،62:القمانَ َ)20َ:و رعل ُمَواا َّنَماَ
ُر ر ُر ُ
غنِ رَمتُ رمَ(النفالَ )َ41َ:
Selain diatas adalah Maushul, diantaranya seperti:

يَ(املائدة)َ92:
غَُالر ُمبِ ر َُ
لَ
اعل َُم رَوااَّّناَعَلىَر ُس رولِنَاَالربَ َ
فر

Dan dipersilahkan di 4 tempat:

ُكلَّما َ
َ
َ

َ

اََِّّن ِ
فَ
َالِلَ َُ
اَعرندَاّللََِ ُهوَخْيَلَّ َُك رمَ(النملَ)95:فِري َِه رَ

وءات ُك رمَ َِم رنَ ُك َِلَماَسألرتُ ُم روهَُ(ابراعيمَ )َ24َ:

ُك ِلَماَ َ
َ

َإِ َّنَماَتَُ روع ُد رونَلَتَ(النعامَ )134َ:

ثَمَاَ
َ
اَو ُج روه ُك رمَش َطررَهَُواِ َّن َ
(َ...البقرةََ )144َ :وحري ُ
َوحري ُ
ثَماَ ُكرنََتُ رمَف ولُّرو ُ
اَو ُج روه ُك رَمََلِئلََّ(َ...البقَة)150َ:
ُكرنََتُ رمَف َولُّرو ُ

ثَما َ
حري ُ

َ

فِإ رَنَ َلرَت رفعَلُ رواَ(البقرة)24َ:

تَ اَُّمةَ َ(العرافُ َ)28َ :كلَّما َجاَءََاََُّمةمَ
ُكلَّما ُرُّد رواَ(النساءُ َ)91َ :كلَّمادَخَل ر
(املؤمنونُ َ)َ 44َ:كلَّماَاَُلر ِقي ََفِري هاَفَروجََ(امللك)َ8َ:
Selain diatas adalah Maushul, diantaranya seperti:

َُكلَّما ُرِزقُ رواَ(البقرةَ )َ90َ:

سماخل رَقتُ ُم روِنَ(العرافَ َ)150:
س ُه رمَ(البقرةَ)20َ:بِرَئ َ
سماَا رشّترَوابَِِهَانر ُف َ
سمَا َ بِرَئ َ
َبِرَئ َ

فَ
ل َُ
َالِ َ
سما َير ُم ُرُك رَمَبَِِهَاِرْيانُ ُك رمَ(البقرةَ)92َ:فِري َِه رَ
سمََا َ قُ رلَبِرَئ َ
َبِرَئسََما َ َبِرَئ َ

Selain diatas adalah Maqtu’, diantaranya seperti:
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فَما َ
َِ
فَما َ
َِ

فِريمَا َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
َ
َ

َ

أَيرنََمَا َ
َ

َ

أَيرنََما

َ

فِريمَا َ
َ
َ

أَيرنَمَا َ
َ

(البقرةَ )َ148َ:
تَبِ ُك َُمَاّللََِ َ
اَير َِ
أَيرنََماَت ُك رونُ رو َ
تََِب رَْيَ(النملَ:
فَايرنماَتُ َوَلُّرواَف ث َّم ََو رجَهَُاّللََِ(البقرهَ)115َ:أَيرنمايُ ِوَِج رهَهَُلَ َاير َِ
َ )76

أََلَّ رنَ َ

َعظامةَ(القيامة)َ2َ:
ََنعلَلَ ُك رَمَم رَو ِع مداَ(الكهفَ)48:أََلَّ رَنَ رَنمع َِ
ألَّ رن ر

َ

َ

ك رىَلَ َ َ

َ

س ِه ََّنََ َِبلرمعرو ِ
(البقرةَ َ)234َ :وفِرَيماَخ رذ ُرُتَ (النفالَ:
فَ َ
َفََانرَ ُف َِ
َفِريماََف ع رلن ِ َ
ر ُر
َ )68

أَيرنَمَا َ

أ رنَل رنَ

َ

Selain diatas adalah Maushul, diantaranya seperti:

تَ (النساء َ)78ََ:ايرنَ ما َ ُكرن تُ رمَ ت رعبُ ُد رونَ
اَيرنَََمَات ُك رو رنواَ يُ رد ِررك ُك ُم َُمََالرم رو ُ
(الشعراءَ)92َ:ايرنَماََثُِق ُف رَوااُ رخ ُذ رواَ(الحزاب)61:

َ

أَ رَنَل رَو َ

يَ(الصعراءَ َ)146َ:
اَتُرَّتُك رَون َِفَماَهَ ُهناَاَ ِمنِ ر َ
فَ مَاءاتَ ُك رمَ (املئدةَ:
س َّنَ ِم رَنَ م رَع ُرروفَ(البقرةَ ِ ََ)َ240ََ:
فََانر َُف َِ
ِفَ مافَع رلنَ َِ
تَ
لَ (النعامِ ََ)106ََ:فَ ماا رَشتَهَ رَ
 َ،48النعامِ َ)165ََ:فََمَااُرَو ِحىَاِ َّ
ضتُ رمَ (النورِ ََ)14:فَ ماروقرَن ُك رَمََ(الَرومِ ََ)28ََ:فَ
(النبياءِ ََ)102:فَ مَاَاف رَ
ما ُه رَمََفِري َِهَ َيرتلِ ُف رَونَ (الزمرِ ََ)2:فَ مَاكانُ رواَ فِري ِهَََيرتلِ ُف رَونَََ(الزمرِ َ)46ََ:فَ
مالتَ رعل ُم رونَ(الواقعةَ )61َ:

كَرَيلَ َ

أ رنَل رنَي رن قلِبََ(الفتحَ )12َ:

اه رمَ(العراف ََ)100أ رنَل رَويشاَءمَلببَّهَُ(الرعدَ)21َ :أ رَنَ
أ رَن َلَ رَونشاَءَُاصَرب ن ُ
لَروكانُ رواَ(سبأَ)14َ:وأ رنَل َِو رست ق ُام رواَ(اجلن)16َ:
َد رَولةمَ(الشرَ )7َ:
ك رَىَلي ُك رونَ َُ

لي رعلمَ ِم رَنََب رع َِدََ ِع رلمَ
َلِكرَيلَ رَتَزنُرَواََعََلىََمَافَاتَ ُك رمَ (الَ عمرانَََ)153ََ:لِكَرَي َ
لَي ُك رونََعَلريكَحرجَ(الحزابََ )50َ :لِكرَيلَ َترس رواَ
شريَئماَ(الجَََ )5َ :لِكرَي َ
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َ

َ

عَ رنَمَ رنَ َ

َ

ي رَومََ َُه رمَ
الَهَذَاَ
مَ َِ

َ

ي روم ُه رمَ

عَلىَمافات َُك رمَ(الديد)23َ:

ص ِرفرهَُعَ رنَمَ رنَيَشاَءَُ(النورَ)23َ:ع رَنَم رنَت ولََع رَنََِذ رَك ِرنََ(النجم)َ29َ:
وي ر

يَ رومَ َُه رمَبَ ِرُزرونَ(الغافرَ)16َ:ي رومََ ُه رَمَعَلىَالنَّا ِرَيَُ رفقنُ رونَ(الذرايتَ )13َ:
َ(الزخرف)َ83َ:
ي روم ُه َُم اَلَّ ِذىَيُ روع َُد رون َ

مَ ِالَ هَذالر ِكتا ِبَ (الكهفَ َ)49ََ:وم ِالَ هَذَاا َّلر ُس روِلَ (الفرقان َ)7ََ:فَم ِالَ
عارجَ )36َ:
هََُؤلَ ِءَاَلرقَ رَوَِمَ(النساءَ)78َ:فَم ِالَاَلَّ ِذيرنَََكَف ُررواَ(امل َ
Selain diatas adalah Maushul, diantaranya seperti:

تَ
لَ َ
ِح ر َ
ي

وماَ
ِلحدَ

وم ِ
اَلحدَ ِ
يَ(العمرانَ)192َ:
َعرندََهَُ(الليلَ)19َ:وماَلِظَّ َالِ َِم ر َ

تَ ِح ريَمناصَ(سَ )َ2:
َولَ َ

Maqtu’. Ada yang mengatakan Maushul, seperti:

ِ
ِ
ِ
ِ
َ،نَِعِ َّمَاَ،م رَهماَ،يَ رومئِذَ،كأََّّنَاَ،
َ،رَبَا َ
ه راءَت رنَبريهَ(هََُؤلَء)َ:اي رءَند رَاءَ:أ رلَت رع ِريرَفيَّ رة ُ
وكأ َّن َِ ِ ِ
اس َز
َ،حري نشذَ،الري ر

 maka diwaqofkan dalamﻪ ہ Setiap Ta’nits dalam isim yang berbentuk Ha’ Taknits
َ،ربر ورَةِ َ،رسال رةَ،قائِمَ رَة bunyi Ha’ mati seperti:
 dan sebagainya.سكررةُ َ

 maka diwaqofkan dalam Ta mati.63ت

Dan yang ditulis dalam bentuk Ta Majruroh

Seperti kalimat dibawah ini:

ت
َ majruroh. Ada 7 tempat, yaitu:
خرف)َ32َ:
َحتََربِكَ(الَز َ
 )1أ ُه رمَيَ رَق ِس ُم رَونَََر رَ

َحة a. Kalimat
 ditulis denganر رَ

Basori Alwi Murtadho, Pokok-Pokok Ilmu Tajwid, Cet.28 (Malang: CV. Rahmatika, 2019), 78-91.

63

67

ف)32َ:
خر َ
تَربِكَخ رْيَ(الَز َ
َ )2وَر رَح َُ
َحتََاّللََِق ِريرب(َ،العراف)َ56َ:
 )3إِ َّنََر رَ
تَاّللََِ(الرومَ)504َ:
َح َِ
 )4فانرظُررَاِلََاَثَ َِرََر رَ
تَاّللََِوب ركاتُهَُ(هود)73َ:
َ )5ر رَح َُ
تَربِكَ(مرمي)َ2َ:
ِ )6ذ رك َُرَر رَح َِ
َحتَاّللََِ(البقرةَ)218َ:
 )7يََرر َُج رَونََر رَ

ت
َ majruroh. yaitu:
 )1واذر ُك ُررواَنِ رعمَتَاّللََِعلري ُك رمَومَاَانرزلَ(البقرة)231:
 )2وَبِنِ رعمَتَاّللََِ ُه رمَي رك ُف ُرنَ(النهل)َ72َ:
 )3واذر ُك ُررواَنِ رعمَتَاّللََِعَلرَي َُك رَمََاِرَذه رَمَ(املائده)َ11:
 )4واذر ُك ُررواَنِ رعمَتََاّللََِعلري ُك رمَاِذر ُكرن تُ رمَ(الَعمراان)103َ:
ىَفَالربَح ِرَبِنِعم ِ
تَاّللََِ(لقما َن)َ 31َ:
 )5ا َّنَالر ُف رلك رَ
ََت ِر ِ ر ر
 )6نِ رعمتََاّللََِعَلري ُك رمَ(فاطر)َ:
 )7فماَانرتَبِنِعم ِ
تَرَبِكَ( َطور)َ:
ر

 ditulis denganنِ رعمة b. Kalimat

َ yang ada pada surah An-Nahl dan surah Ibrahim tidak ditulis denganنِرَعمَة
Ta’ Majruroh, tetapi menggunakan Ta’ Marbutoh. Yaitu:
 )1ي رع ِرفُ رونَنِ رعمَتَاّللََِ(النهل)83َ:
 )2وا رش ُكَُررواَنِرَعمَاّللَََِ
 )3ب َّدلُرواَنِ رعمَتَاّللََِ(الباهيم)28َ:
 )4واِ رَنَتَ َعُ َُّد رواََنِ رعمَتَاّللََِ(ال َباهيم)18َ:
ت  ditulis denganل رَعنَة Kalimat
َ majruroh. Ada 2 tempat, yaitu:
عمران)َ61َ:
 )1ف ن رجع رَلَل رَعنَتَاّللََِ(الَ َ
ال ِامسةَُأ َّنَل رَعنَتَاّللََِ(النور)َ7:
َ )2و رَ
Kalimat

c.
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ت
َ majruroh. Ada 7 tempat,64 yaitu:
ِ
اتَاَلرع ِزير َِزَتَُرا ِوَُدَ(يوسف)30َ:
َ )1ا رمَر ُ
َالنََ(يوسف)51َ:
تَالرع ِزير َِز رَ
 )2اِ رمَرا َُ
اتَ ِع رمَرانََ(الَعمران)َ35َ:
تَا رمر َُ
 )3واِرَذقال َِ
 )4وقال ِ
اتَفِررع رونََ(التحرمي)َ11َ:
تَا رمر َُ
اتَنُ روحََ(التحرمي)10َ:
َ )5وا رمر َ
اتَلُروطََ(التحرمي)10َ:
َ )6وا رمر َ
اتَفِررعَ رونََ(القصص)9َ:
َ )7وا رمَر َ

َاَة d. Kalimat
 ditulis denganإِ رَمر

 ditulis denganمع ِ
صية e. Kalimat
ر

ت
َ majruroh. Ada 2 tempat, yaitu:
 )1وي ت ناجو َن َِ ِ
صيَ ِ
َومَع ِ
ِ
تَالَر َُس روِلَ
َبارل رِثَوالرعُ رَدوان َ ر
ر
 )2فلَت ت ناَجَونَ َِ ِ
صيَ ِ
َومَع ِ
ِ
تَالَر َُس روِلَ
َبارل رِثَوالرعُ رَدوان َ ر
ر
ت  ditulis denganشَجرة f. Kalimat
َ majruroh, yaitu:
الثِري َِم
َالزقُ روى ِمَطَعَ َُامَ رَ
اَنَّشجَرت ََّ
سَنَّة g. Kalimat
ت َُ ditulis dengan
َ majruroh. Ada 5 tempat, yaitu:
يَ(فاطر)43َ:
َال َّوَلِ ر َ
 )1اِلََّ َُسَنَّت ر
 )2لنَ ِتدََلِسن ِ
َّتَاّللََِت ربتِلََ(فاطر)َ43َ:
ر
ُ
 )3لنَ ِتدََلِسن ِ
ّللََِ رَت ِوَيرلََ(فاطر)َ43َ:
َّتَا َ
ر
ُ
يَ(النفال)28َ:
تَ َُسَنَّتََ رال ََّوَلِ ر َ
 )4ف قَ رَدَمَض ر
تَ(غافر)85َ:
َُ )5سنََّتََاّللََِالَِِّتَق رَدخل رَ
ت h. Kalimat lain yang ditulis dengan
َ majruroh.
كَ(القصص)
لَول َ
يَ ِ َ
تَع ر َ
 )1قََُّر َُ
 )2ف َّرروحََورريانََوجنَّتََن َعِريمََ(الواقعة)
Hannah, Terjemah Jazariyah, 55-57.
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i.

َ)اّللََِ(الروم
َ َت
َ ) َفِطرَر3
ِ
)تَاّللََِخ رَْيَل ُك رمََ(َالعراف
ُ َّ) بقي4
ِ َ) اِبننت5
)َع رَمرانَ(التحرمي
ر
)َالُ رسنَ(العراف
َُ تََكَلِم
تَرَبِك ر
) وَتَّ ر6
Kalimat yang dibaca Jama’ dan Mufrod ditulis dalam bentuk ت
َ majruroh, yaitu:
)َلسائَِلِيََ(يوسف
َّ ِاَيتََل
Lafadz َ اَيَتmenurut Ibnu Katsir dibaca Mufrod.
ِ ُاجل
َ َب
َِ ُاجل
َتَ ر
َِ َفَغياب
َ ِ َُتعلُ روه
ََا رن ر،ب
َتَ ر
َِ َفَغياب
َ ِ ُوالر ُق روه
Lafadz ت
َِ  غيابmenurut Nafi’ dibaca Jama’.65
ل رولََاُنر ِزلَعلري ِهَاَيتََ ِم رن ََربَِِه
Lafadz  اَيتmenurut Ibnu Katsir, Abu Bakar, Hamzah, dan Kisai dibaca Mufrod.
ِ
ُف ُه رمَعلىَب يِنَتََمرن َه
Lafadz َ ب يِنتmenurut Ibnu Amir, Nafi’, Syu’bah, dan Kisai dibaca Jama’.
َتَرَبِك
َُ تََكَلِم
وَتَّ ر
Lafadz ت
َُ  كَلِمmenurut Nafi’ dan Ibnu Amir dibaca Jama’.
َكَعَلىَاَلَّ ِذيرنَكف ُررَوا
َ ِتَرب
َُ تََكََلِم
ََح ََّق ر،َتَربِكَلَيَُرَؤِمنُ رَون
َُ كَلِم
Lafadz ت
َُ  كَلِمmenurutَIbnu Amir, dan Nafis dibaca Jama’.
Pada Hamzah washol pada fi'il mudhori' dibaca dhommah. Jika huruf ketiganya
pada fi'il tersebut berharokat dhommah. Dibaca kasrah bila huruf ketiganya ('ain fi'ilnya)
berharokat kasrah atau fathah. Hamzah washol dibaca kasrah bila berada di awal kata

65

Ibid., 57-58.
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benda yang tidak didahului ()ال, maka hamzah washol dibaca fathah. Contoh kata benda
yang tidak didahului ()ال, yaitu:َي
َِ َاِثرنم تم ر،ََاِ رسم،
َ ََاِ رمراَة،
َ ي
َِ ََاِثرَنَ ر،ََاِرَم ِرئ،َاِبرنة،َاِبرن

Semua hamzah washal yang berada pada awal kata-kata tersebut dibaca kasrah, bila
kita ingin memulai bacaan darinya.66
Keterangan:
Sifat-sifat waqaf di akhir kalimat ada 3, yaitu:
a. Waqof Iskan, yaitu membaca sukun pada huruf terakhir kalimat yang dibaca waqof.

ِ
Seperti:ََرفِع رَة،َت رعلمون،ي
َّ وت
ُ َنستع ر،ب
ُر

ر

b. Waqof Rum, yaitu membaca huruf dengan sebagian harokatnya saja. Para ulama
mengatakan sepertiga harokat (membaca huruf terakhir dengan menyembunyikan
sebagian harokat). Waqof rum hanya dilakukan jika harokat pada akhir hurufnya
berharokat kasrah atau dhommah.
c. Waqof Isymam, yaitu memberi isyarat dengan kedua bibir (memonyongkan bibir
tanpa suara) sebagaimana membunyikan atau mengucapkan harokat dhommah.67

66
67

Ibid., 59-60.
Ibid., 61-62.

BAB IV
IMPLEMENTASI MATERI ILMU TAJWID DALAM KITAB TERJEMAH MATAN
JAZARIYAH KARYA SYEKH MUHAMMAD BIN MUHAMMAD IBN AL JAZARI
DALAM MATA PELAJARAN QUR’AN HADITS KELAS VII MADRASAH
TSANAWIYAH
A. Analisis Materi Ilmu Tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah
Kitab Terjemah Matan Jazariyah merupakan kitab yang membahas mengenai ilmu tajwid.
Ilmu tajwid perlu dipelajari, karena selain untuk menghindari kesalahan dalam membaca AlQur’an baik lahn jali maupun lahn khafi, mengaplikasikan ilmu tajwid ketika membaca AlQur’an dapat memperindah bacaan orang yang membaca Al-Qur’an. Dalam kitab Terjemah
Matan Jazariyah, materi ilmu tajwid yang disajikan sudah mencakup semua materi pokok ilmu
tajwid yang dijelaskan secara terperinci.
Berdasarkan kajian teori dan paparan data yang telah peneliti sajikan pada bab 2 dan bab 3,
dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah terdapat 107 bait nadzom dan memuat 15 bab yang
diawali dengan khutbah kitab. Dari 15 bab tersebut peneliti menganalisis lebih lanjut, sebagai
berikut:
1. Khutbah Kitab
Dalam khutbah kitab ini, Kyai Mushonnif menjelaskan mengenai hal-hal yang wajib
diketahui oleh qari’, yaitu mengetahui tentang makharijul huruf dan shifatul huruf supaya
para qari’ fasih dalam membaca Al-Qur'an. Selain itu, pengarang kitab Terjemah Matan
Jazariyah juga mengharapkan agar para qari’ menekankan penggunaan tajwid, tanda waqaf,
dan mengetahui huruf yang ditulis terpisah maupun yang disambung dalam Rost Utsmani.
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2. Bab Makharijul Huruf
Pada bab ini, penyusun kitab Terjemah Matan Jazariyah berkiblat pada ulama tajwid,
yaitu Syaikh Kholil bin Ahmad Nahwi yang berpendapat bahwa makhraj huruf hijaiyah ada
17. Pada bab ini dijelaskan letak atau tempat keluarnya makhraj huruf serta disebutkan
huruf-hurufnya. Setelah penyusun kitab menerjemahkan dan menjelaskan berdasarkan
nadzam, beliau kemudian menyertakan tanbih yang berupa gambar letak makhraj atau
tempat keluarnya huruf hijaiyah serta jadwal yang berupa ringkasan materi berbentuk kolom
yang ditujukan untuk memudahkan belajar memahami materi tersebut. Gambar kolom
tersebut seperti dibawah ini:
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3. Bab Shifatul Huruf
Pada bab ini, dijelaskan mengenai sifat-sifat huruf dan lawan sifat-sifat huruf seperti:
jahr >< hams, rokhowah >< syiddah, istifal >< isti'la', infitah >< itbaq, dan isbat >< idzlaq
serta menjelaskan huruf-huruf yang tidak berlawanan. Seperti: shofir, qolqolah, layyin,
inhiraf, tafasysyi, istitholah, dan ghunnah. pada bab ini juga dilengkapi dengan syi'ir yang
berisi penjelasan dan/atau pengertian sifat huruf. Seperti:

َس
َنََ َك رو ر
َجَماج ر
َتَرنَفاَعُرَوَو راهنَاَمرر ر
ِ كَليَلَِةَالر ُفَرق
َ ُانَاَلري روم َا ركمَلَه
ر ر

َ
َ

ِ ِل
س
َفََبِرَيصََلُروَو ر
كَمَاجَاَ ُحَُررو ر
ُ يَاير
ر
تَرن فاَ ُجرن َُدَروعَمَاَِرَير رعَاِ رْش رامَل رن ََاِمال رَه

Ada pula kholashoh (ringkasan materi) yang didalamnya berisi tambahan penjelasan dari

materi sifat-sifat huruf. Sedangkan tanbih pada bab ini berisi jadwal berupa kolom yang
merinci huruf-huruf yang memiliki sifat-sifat diatas.
4. Bab Tajwidul Qur'an
Pada bab ini, menjelaskan tentang hukum membaca Al-Qur'an yaitu wajib, karena Allah
menurunkan Al-Qur'an bersama dengan tajwidnya. Selain itu, juga menjelaskan manfaat
membaca Al-Qur'an dengan mengaplikasikan tajwid dan menjelaskan hal-hal atau topik yang
dipelajari dalam ilmu tajwid. Pada bab ini juga dilengkapi dengan tanbih yang berisi 3
perkara yang dianjurkan untuk dilakukan para qari’ dengan tujuan para qari’ yang melakukan
perkara tersebut mendapatkan manfaat serta dapat menambah fasih dan lancarnya lisan untuk
membaca Al-Qur'an. 3 perkara tersebut yaitu:
a. Membersihkan gigi,
b. Menggaruk lidah supaya lidah bertambah lemas dan tetap bersih,
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c. Paling lama satu minggu sekali. Jika tujuannya tidak melakukan puasa, maka dianjurkan
untuk menusuk telaknya menggunakan jari telunjuk kanan supaya bisa muntah
(melakukan gurah).
5. Bab Tarqiq
Pada bab ini, diawali dengan syi'ir berbahasa jawa yang berisi mengenai pengertian
tarqiq. Kemudian dilanjutkan dengan nadzom dan penjelasan mengenai hurufnya yang
dibaca tarqiq serta contoh-contoh lafadznya. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai huruf
qolqolah beserta contoh-contohnya.
6. Bab Tarqiq Huruf Ro’
Pada bab ini, menjelaskan huruf Ro’ yang dibaca tipis, yaitu huruf Ro’ yang berharokat
kasrah dan juga huruf Ro’ mati yang jatuh setelah kasrah asli dan tidak berhadapan dengan
huruf Istifal. Kecuali lafadz

)(فِررف. Ada 2 pendapat, yakni boleh dibaca tipis atau tebal.

Penjelasan lafadz ) (َفَِرفjuga ada dalam syi'ir berbahasa jawa.

ر

َ َوررَن
َ َت ِوَير ردَكافِر راع َُرَو رع
َابَعُلم راء ر
َسَب ر
َ َكََبِي رَهَبَنَ ررَت رن فَاَكال رهَت رن ف َاَ َُك روكارَة
تَجَاَِرَا
َاَ رورَكَياَتَر رَثوطَو رءَنَ روطَ َو رلَ ِو ر

7. Bab Tafkhim Huruf Lam

َ

ِِ
ِ
ِ
َسَكَنا
اعري رعَرائ رَىَف ررقَكَانردَ رل ََتفري ر
َ ت
َسََكَبَِيرَهَقُ َو ر
َاَنََكَانردَ رل ََتِِفري ر
سا رن َ)َكَرانَم روِجاَرا
َ ِت رك ِري ررَ(عَدََررَِنَل

Pada bab ini, menjelaskan huruf Lam pada lafadz Allah. Selain itu juga menjelaskan
sifat-sifat huruf hijaiyah yang dibaca tebal dan terang. Sifat huruf yang harus dibaca tebal
yaitu huruf yang memiliki sifat Isti'la'. Sedangkan sifat huruf yang dibaca terang yaitu huruf
yang memiliki sifat Itbaq, Infitah, dan Syiddah.
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8. Bab Idghom Mutamatsilain dan Mutajannitsain
Pada bab ini didahului dengan tanbih yang berisi mengenai pengertian huruf
Mutamatsilain, huruf Mutajannitsain, dan huruf Mutaqorribain. Kemudian dilanjutkan
dengan nadzom dan penjelasan mengenai alasan bagaimana bisa disebut bacaan Idghom
Mutamatsilain dan Idghom Mutajannitsain, bagaimana cara membacanya, serta contohcontoh lafadznya. Pada bab ini Idghom Mutaqorribain hanya dijelaskan pengertian dan
huruf-hurufnya saja.
9. Bab Huruf Dhad dan Dho'
Pada nadzom pertama dalam bab ini, menjelaskan perbedaan sifat dan makhraj huruf
Dhad dan Dho'. Kemudian semua lafadz yang ada huruf Dho' oleh pengarang kitab
dikumpulkan menjadi nadzom yang berjumlah 7 bait. Dalam bab ini juga terdapat tanbih,
yang berisi penjelasan perbedaan pendapat para ulama qura' tajwid mengenai lafadz

َبِضنَِ ري

yaitu, selain Qiraatnya Ibnu Katsir, Abi Amr, dan Al-Kisai membacanya dengan huruf Dhad
dalam membaca lafadz َبَِضنِ ري
10. Bab Idzharnya Huruf Dhad, Dho', dan Ha
Pada bab ini, menjelaskan kapan huruf Dhad, Dho', dan Ha dibaca terang serta contohcontoh lafadznya. Huruf Dhad dibaca terang ketika bertemu dengan huruf Ta, Tho, dan Dho'.
Huruf Dho' dibaca terang ketika bertemu dengan huruf Ta. Sedangkan huruf Ha pada lafadz

ََعََلري ِه رم،اه ُه رم
َُ َ ِجبdan sejenisnya, maka dibaca terang.
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11. Bab Idzharnya Ghunnah dan Ikhfa'nya Ghunnah
Pada bab ini, menjelaskan pengertian Ghunnah, huruf Ghunnah, kapan Ghunnah dibaca
Idzhar, kapan Ghunnah dibaca Ikhfa', serta contoh-contoh lafadznya. Huruf Ghunnah jika
disyiddah

)َََن، (مmaka harus dibaca terang. Jika ghunnahnya Mim Mati )(م
َ رbertemu huruf

Ba, maka dibaca Ikhfa' (samar-samar).
12. Bab Idzharnya Mim Sukun
Pada bab ini, menjelaskan bahwa setiap Mim Mati

dan

)(م
ر

bertemu selain dengan huruf

َم

ب
َ maka harus dibaca Idzhar. Terlebih lagi jika Mim Mati )(م
 رBertemu dengan huruf َو

dan  فseperti lafadz ن
َ َِهرواَلرغاورو،ا
ُ َُِهر َِفريَه

ُ

13. Bab Hukum Nun Sukun dan Tanwin
Pada bab ini, menjelaskan tentang macam-macam hukum dan sukun dan tanwin yang
dibagi menjadi 4 yaitu Idzhar Halqi, Idghom yang meliputi Idghom Bighunnah, Idghom
Bilaghunnah, Iqlab, dan Ikhfa’ Haqiqi. Didalam kitab ini tidak dijelaskan mengenai
pengertian hukum-hukum tersebut serta tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara
membacanya. Dalam bab ini hanya dijelaskan mengenai huruf-huruf hukum nun sukun dan
tanwin serta contoh-contoh lafadznya.
14. Bab Mad dan Macam-Macamnya
Pada bab ini, menjelaskan tentang pengertian mad dan pembagiannya. Namun,
penjelasannya kurang lengkap, materi Mad Thobi’i hanya disinggung mengenai huruf Mad
Thobi’i saja. Yang disajikan atau dibahas dalam kitab hanya pengertian mad kemudian
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dilanjutkan menjelaskan pembagian mad yang hanya disebutkan 3 macam. Yaitu Mad Lazim
yang meliputi Mad Lazim Harfi Mutsaqqal, Mad Lazim Harfi Mukhoffaf, Mad Lazim Kilmi
Mutsaqqal, dan Mad Lazim Kilmi Mukhoffaf, Mad Wajib Muttasil, dan Mad Jaiz Munfasil.
Meskipun hanya 3 macam mad yang dibahas, namun penjelasannya sangat terperinci.
15. Bab Waqof
Pada bab ini, menjelaskan tentang pembagian waqof di akhir kalimat yang sudah
sempurna serta contoh-contoh kalimatnya. Selain itu, juga ada penjelasan mengenai Waqof
Qabih, yaitu waqof yang ada di akhir kalimat namun belum sempurna artinya. Pada bab ini
juga ada qaidah yang berisi mengenai tanda-tanda waqof yang ada di dalam Al-Qur'an. Di
akhir pembahasan, Kyai Mushonnif memberi pesan mengenai kewajiban mengetahui serta
mengaplikasikan waqof-waqof dalam Al-Qur'an supaya bisa mencapai kesempurnaan
kebagusan dalam membaca Al-Qur'an.
16. Bab Mengetahui Kalimat yang Dipisah dan yang Disambung
Pada bab ini, menjelaskan mengenai kalimat yang dipisah dan yang disambung dalam
Qur'an Utsmani seperti kalimat ن
َ اَ رterpisah dari َ لnafiah, kalimat  ِم رَنterpisah dari  ماdan lain
sebagainya. Ada pula kalimat yang ditulis sambung seperti kalimat  م اما، أَلا، إلاdan lain
sebagainya. Adapun yang ditulis secara terpisah atau disambung karena adanya perbedaan
pendapat diantara para ulama. Seperti َ بِرئسَمَاatau

سمَا
َ بِرئ
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Bab ini perlu diketahui guna untuk mengetahui bahwa kata yang terputus seperti

boleh berhenti pada

َايرنََما

َ ايرنdiwaktu darurat. Dan pada kata yang bersambung seperti  ايرنَمَاtidak

boleh berhenti pada َ ايرنdiwaktu darurat, tetapi harus berhenti pada اير نَمَا.

Pada bab ini juga dijelaskan mengenai Ha' Ta'nits yang ditulis dalam bentuk Ta'
Marbuthoh ) (ةmaka diwaqokan dalam bunyi Ha’ mati. Jika Ha' Ta'nits ditulis dalam bentuk

Ta' Majruroh

)(ت,

Maka diwaqofkan dalam bunyi Ta' mati

)(ت
 ر.

Pada bab ini juga

dijelaskan mengenai bab Hamzah Washol serta pada akhir bab diberi keterangan yang berisi
sifat-sifat waqof, ada 2. Yaitu Waqof Iskan dan Waqof Rum.
Semua penjelasan tersebut telah selesai. Kemudian Kyai Mushonnif melanjutkan
nadzomnya yang berisi penutup. Makna dari nadzom tersebut yaitu, Kyai Mushonnif telah
selesai menyusun nadzam tajwid. Kemudian beliau menyebutkan jumlah nadzam yang
disusun ada 107 bait, serta mengatakan bahwa siapa saja yang membaguskan bacaan AlQur’an dengan tajwid, merekalah orang yang mendapatkan petunjuk dan keuntungan yang
besar.

79

B. Implementasi Ilmu Tajwid dalam Kitab Terjemah Matan Jazariyah Karya Syekh
Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dengan Materi Qur’an Hadits Kelas VII
Madrasah Tsanawiyah
Materi Qur'an Hadits menekankan pada kemampuan baca tulis (Al-Qur'an) serta
mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.68 Untuk mampu membaca AlQur’an dengan baik dan benar, maka perlu bagi peserta didik untuk mempelajari ilmu tajwid.
Secara garis besar, materi Qur'an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdiri dari 6 tema
pembahasan. Salah satu tema yang menjadi pokok bahasan dalam buku Qur'an Hadits kelas VII
Madrasah Tsanawiyah yaitu memperindah bacaan Al-Qur'an dengan tajwid. Sesuai dengan
Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan, peserta didik diharapkan mampu memahami serta
mengaplikasikan materi ilmu tajwid yang telah disajikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada buku Qur'an Hadits kurikulum 2013, materi ilmu tajwid yang disajikan yaitu
mengenai Qalqalah. Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum
PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Kementerian Agama RI menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI yang baru,
salah satunya yaitu buku Qur’an Hadits yang kurikulumnya disesusaikan dengan KMA Nomor
183. Sehingga untuk materi ilmu tajwid yang disajikan pun tidak sama dengan kurikulum 2013,
yaitu mengenai bab Mad dan macam-macamnya yang meliputi Mad Thobi'i, Mad Wajib
Muttasil, dan Mad Jaiz Munfasil.
Materi Ilmu Tajwid yang terdapat dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh
Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Yusuf AdDimasyqi memiliki implementasi dengan materi pelajaran Qur'an Hadits kelas VII Madrasah

68

Herman, "Sejarah Pesantren di Indonesia", 27.
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Tsanawiyah. Letak implementasi yaitu terdapat pada materi pelajaran, yaitu keduanya samasama membahas mengenai ilmu tajwid. Dalam sistematika penulisan materi, antara kitab
Terjemah Matan Jazariyah dan buku Qur'an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah memiliki
kesamaan, yaitu disusun dengan menyajikan definisi terlebih dahulu kemudian menyajikan
contoh bacaan serta menjelaskan cara membaca atau panjang bacaannya.
Sistematika penyusunan dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah disusun dengan runtut dan
membahas keseluruhan ilmu tajwid mulai dari dasar-dasar ilmu tajwid yang harus dikuasai
seperti bab makharijul huruf, bab shifatul huruf, bab tajwidul Qur'an, bab tarqiq dan tafkhim,
bab idghom yang meliputi idghom mutamatsilain, idghom mutajannitsain, dan idghom
mutaqorribain, bab huruf dhad dan dzo', bab idzharnya huruf dhad, dzo' dan ha, bab idzharnya
ghunnah dan ikhfa'nya ghunnah, bab idzharnya mim sukun, bab nun sukun dan tanwin, bab mad
dan macam-macamnya, bab waqof, bab mengetahui kalimat yang dipisah dan kalimat yang
disambung. Sedangkan materi ilmu tajwid yang ada dalam buku siswa Qur'an Hadits kelas VII
Madrasah Tsanawiyah hanya membahas beberapa poin ilmu tajwid, yaitu bab mad, seperti Mad
Thobi’i, Mad Wajib Muttasil, dan Nad Jaiz Munfasil. Meskipun hanya beberapa poin saja,
namun pengenalan terhadap bab Mad asli atau Mad Thobi’i lebih lengkap. Dalam kitab
Terjemah Matan Jazariyah materi Mad Thobi’i hanya menyinggung huruf mad saja.
Kitab Terjemah Matan Jazariyah disusun untuk siapa saja yang ingin memperdalam ilmu
tajwid. Namun, dalam penerjemahan kyai mushonnif menggunakan bahasa jawa yang beberapa
maknanya sulit dipahami. Selain itu, pada bab hukum Nun Sukun dan Tanwin tidak dijelaskan
definisi atau pengertian dan cara membaca contoh hukum Nun Sukun dan Tanwin yang telah
disajikan dalam kitab.
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Melihat pembahasan dari materi ilmu tajwid yang disajikan dalam kitab Terjemah Matan
Jazariyah dan buku siswa Qur'an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah memiliki tujuan yang
sama, yaitu untuk membantu para pelajar mempelajari ilmu tajwid, memperbaiki bacaan AlQur’annya, serta ilmu tersebut dapat diaplikasikan ketika membaca Al-Qur’an dan dapat
diamalkan dan melestarikan ilmu tajwid dengan cara mengajarkannya kepada teman atau
kepada generasi masa depan selainjutnya.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi materi ilmu tajwid
dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin
Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Yusuf Ad-Dimasyqi terhadap ilmu tajwid yang ada
dalam buku Qur'an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdapat pada bab Mad Wajib
Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan materi ilmu tajwid dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh
Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dan implementasinya dalam Mata Pelajaran Qur'an
Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah yaitu:
1. Materi ilmu tajwid dalam kitab Terjemah Matan Jazariyah disajikan dalam bentuk nadzom
yang berjumlah 107 bait. Kitab ini lebih cocok untuk pelajar yang ingin memperdalam ilmu
tajwid. Adapun ruang lingkup ilmu tajwid yang dibahas yaitu bab makharijul huruf, bab
shifatul huruf, bab tajwidul Qur'an, bab tarqiq dan tafkhim, bab idghom yang meliputi
idghom mutamatsilain, idghom mutajannitsain, dan idghom mutaqorribain, bab huruf dhad
dan dzo', bab idzharnya huruf dhad, dzo' dan ha, bab idzharnya ghunnah dan ikhfa'nya
ghunnah, bab idzharnya mim sukun, bab nun sukun dan tanwin, bab mad dan macammacamnya, bab waqof, bab mengetahui kalimat yang dipisah dan kalimat yang disambung.
2. Hasil analisis yang telah dilakukan yaitu implementasi materi ilmu tajwid dalam kitab
Terjemah Matan Jazariyah karya Syekh Muhammad bin Muhammad Ibn Al Jazari dengan
materi ilmu tajwid dalam buku Qur'an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdapat pada
bab Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil.
B. Saran
1. Bagi seorang pendidik, hendaknya seorang pendidik selalu berusaha untuk meningkatkan
belajarnya supaya bertambah luas ilmu pengetahuannya serta mampu menyampaikan ilmu
pada peserta didik dengan bahasa yang mudah difahami serta sempurna dalam
menyampaikan isi materi.
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2. Bagi guru pengampu mata pelajaran Qur'an Hadits, hendaknya menguasai ilmu tajwid serta
mau mempelajari kitab klasik seperti kitab Terjemah Matan Jazariyah supaya bertambah luas
ilmu pengetahuannya serta dapat memberitahukan kepada peserta didik mengenai referensi
yang dapat dipelajari di rumah bersama guru ngaji atau orang tuanya.
3. Bagi peserta didik, hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar dan mau memperhatikan
saat guru menjelaskan materi pelajaran seperti ilmu tajwid, supaya mampu mengerti serta
mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengajarkan
mengamalkan ilmunya di masa depan.
4. Bagi orang tua, hendaknya mau mengarahkan putra putrinya untuk menempuh pendidikan di
pondok pesantren, karena ilmu Agama Islam yang diberikan lebih luas dan terperinci mulai
dari tingkat bawah, menengah, hingga tingkat tinggi. Karena, untuk mempelajari ilmu tajwid
tidak dibutuhkan waktu yang singkat dan harus sering diulang-ulang.
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