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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan
pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan, yang
berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk
mempersiapkan peserta didik untuk dapat memainkan peranan dalam berbagai
lingkungan hidup secara tepat pada masa yang akan datang. Pendidikan
adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan
formal, non formal, dan informal di sekolah dan luar sekolah yang
berlangsung seumur hidup, bertujuan untuk mengoptimalisasi kemampuankemampuan individu. Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah segala
sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia,
yaitu upaya mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai bagi anak didik.1
Theodore Mayer Greene mengajukan definisi pendidikan yang sangat
umum. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menyiapkan
dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna. Di dalam definisi ini aspek
pembinaan pendidikan luas sekali. Alfred North Whitehead menyusun definisi

1

57.

H. Muwahid Shultan, dan Soim, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2013),
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pendidikan yang menekankan segi keterampilan menggunakan pengetahuan,
sehingga cakupan pendidikan baginya sempit saja.2
Agama berasal dari bahasa sansekerta yang tersusun dari kata “a”
berarti “tidak” dan “gam” berarti “pergi”. Dalam bentuk harfiah yang terpadu,
perkataan agama berarti “tidak pergi”, tetap di tempat, langgeng, abadi yang
diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi kepada generasi lainnya”.
Pengertian tersebut mengandung makna bahwa agama sebagai pedoman
aturan hidup akan memberikan petunjuk kepada manusia sehingga dapat
menjalani kehidupan dengan baik. Agama merupakan peraturan yang
dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga dalam menjalani kehidupan
manusia tidak mendasarkannya pada selera masing-masing.3 Sedangkan
Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani
menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih,
mengasuh, mengawasi, berlakunya semua ajaran Islam4
Mempelajari Al-Qur‟an adalah kewajiban yang diperintahkan oleh
Allah Swt. kepada setiap muslim dan muslimah. Selain sebagai kebutuhan,
Al-Qur‟an adalah kitab hidayah yang menunjukkan jalan kebahagiaan di
dunia dan akhirat.5 Sedangkan pengertian Al-Qur‟an menurut Pandangan

2

Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

3

Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009),

2008), 6.
24.
4

H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 37.
Yudi Imana, Sudah Baik dan Benarkah Bacaan Al-Quranku?, (Bandung: Khazanah
Intelektual, 2009), 3.
5
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ulama Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi
Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan di nukil/
diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya
dipandang ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun
surat terpendek.6
Di dalam Al-Qur‟an terdapat berbagai ilmu pendidikan, salah satunya
adalah ilmu tajwid. Dari segi bahasa, tajwid berarti membaguskan atau
membuat jadi bagus, sedangkan pengertian tajwid menurut istilah adalah ilmu
yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf
maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi,
yang tersiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan sebagainya. Sebagai
contoh adalah tafkhim (dibaca tebal), tarqiq (dibaca tipis) dan semisalnya.7
Imam Jalaluddin Al-Suyuthiy r.a. memberikan pengertian tentang
tajwid

yaitu

memberikan

huruf

akan

hak-haknya

dan

tertibnya

mengembalikan huruf kepada makhraj dan asal (sifatnya) serta menghaluskan
pengucapan dengan cara yang sempurna tanpa berlebih-lebihan, serampangan,
tergesa-gesa dan dipaksakan. Tujuan (mempelajari ilmu tajwid) adalah agar
dapat membaca ayat-ayat Al-Qur‟an secara

6

betul sesuai dengan yang

Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009),

73-75.
7

M. Ulin Nuha Arwani, Dkk, Thoriqoh Baca Tulis dan Mengahafal Al-Qur‟an Yanbu‟a,
(Kudus: Pondok Tahfidh Yanba‟ul Qur‟an, 2010), 25.
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diajarkan oleh rasulullah SAW, juga agar dapat memelihara lisan dari
kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah Ta‟ala (Al-Qur‟an).
Terdapat berbagai macam kitab yang membahas tentang ilmu tajwid,
salah satunya adalah kitab Tuh}fatut Athfa>l. Kitab ini memuat tentang ilmuilmu tajwid tingkat dasar. Pentingnya pembelajaran ilmu tajwid di MI
merupakan salah satu tujuan untuk menjadikan para peserta didik agar dapat
membaca Al-Qur‟an dan Hadits secara baik dan benar.
Kitab Tuh}fatut Athfa>l merupakan salah satu kitab yang berisi tentang
tajwid Al-Qur‟an, yang digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi santri
yang sedang mengkaji Al-Qur‟an. Kitab Tuh}fatut Athfa>l sebagai salah satu
kitab ilmu tajwid yakni ilmu pengetahuan tentang cara membaca Al-Qur‟an
dengan baik dan tertib menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal
tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya
yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya.8
Sebagai disiplin ilmu, kitab Tuh}fatut Athfa>l mempunyai kaidahkaidah tertentu yang harus dipedomani dalam pengucapan huruf huruf dari
makhrajnya disamping harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan
antara sebelum dan sesudahnya pada tata cara pengucapannya. 9 Karena salah
satu tujuan dari kitab Tuh}fatut Athfa>l (ilmu tajwid) yaitu agar siswa dapat

8

Tombak Alam, Ilmu Tajwid Populer 17 Kali Pandai, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm.15.
Syaikh Manna‟ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur‟an, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006), hlm. 230.
9
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membaca ayat-ayat al-Qur‟an dengan fasih (terang dan jelas) dan cocok
dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW serta dapat menjaga lisannya
dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur‟an. Oleh karena itu kitab

Tuh}fatut Athfa>l tidak dapat diperoleh hanya sekedar dipel ajari namun juga
harus melalui latihan dan praktek menirukan orang yang baik bacaannya.
Belajar kitab Tuh}fatut Athfa>l bukanlah hal yang mudah, langsung hanya
sekejap dapat menguasainya, perlu pelatihan yang serius, berkesinambungan
dan perlu ada bimbingan dari yang telah menguasai/ ustadz. Sering dijumpai
di lingkungan sekitar perlombaan membaca Al-Qur‟an, atau semacam
Musabaqah Tilawatil Qur‟an (MTQ) yang diadakan pada tingkat daerah
maupun nasional, dari kelompok anak-anak sampai pada kelompok umum
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam membaca
Al-Qur‟an. Sebagai kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam, Al-Qur‟an
berbeda dengan kitab suci lain. Al-Qur‟an telah mendapat jaminan
pemeliharaan langsung dari Allah SWT.
Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang materi-materi tajwid yang terkandung dalam kitab Tuh}fatut Athfa>l
dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN ILMU TAJWID PADA KITAB

TUH}FATUL ATHFA>L KARYA SYAIKH SULAIMA>N BIN HUSAIN BIN
MUHAMMAD BIN SYALABI AL-JAMZU>RY DAN RELEVANSINYA
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DENGAN

MATERI

AJAR

AL-QUR’AN

HADITS

KELAS

VI

MADRASAH IBTIDAIYAH“

B. Fokus Penelitian
Dari permasalahan diatas maka, penelitian ini difokuskan pada: materi
1. Tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain
Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry
2. Relevansi kajian ilmu tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh
Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry dengan
materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah

C. Rumusan Masalah
Penelitian ini ingin mengungkapkan hal-hal berikut:
1. Bagaimana materi tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh
Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry?
2. Bagaimana relevansi kajian ilmu tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya
Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry
dengan materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah?
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D. Tujuan Penelitian
Dengan acuan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah
untuk:
1. Menjelaskan kandungan materi tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya
Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry
2. Menjelaskan Relevansi kajian ilmu tajwid pada Tuh}fatul Athfa>l karya
Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry
dengan materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah

E. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara
teoritik dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat
menghasilkan manfaat berikut ini.
1. Secara Teoritis
Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan
dan dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya, khususnya tentang
pendidikan Tajwid dalam Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n
Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry.
2. Secara Praktis
Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan manfaat kepada:
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a. Bagi pelaku pendidikan, antara lain: guru, murid, orang tua, dan
manusia pada umumnya. Penelitian ini bermanfaat untuk digunakan
sebagai bahan materi dalam kegiatan pembelajaran baik di sekolah,
rumah maupun di lingkungan lainnya.
b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfat untuk mengembangkan metode
berfikir analisis dan membawa wawasan dalam bidang pendidikan
khususnya tajwid.

F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak
karya ilmiah yang mengkaji masalah tajwid. Adapun hasil karya yang
meneliti tentang kitab tuhfatul athfal yang selaras dengan apa yang ingin
penulis teliti diantaranya adalah:
1. skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu mahasiswa IAIN Walisongo
Semarang tahun 2012 dengan judul penelitian “Hubungan Antara
Pemahaman Kitab Tuhfatul Athfal dengan Kefasihan Membaca Al-Qur‟an
Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang” dari
data lapangan dapat disimpulkan: Kualitas nilai pemahaman kitab
Tuhfatul Athfal adalah dalam kategori “cukup”. Hal ini dapat diketahui
dari nilai rata-rata variabel pemahaman kitab Tuhfatul Athfal setelah
melalui proses perhitungan. Nilai rata-rata tersebut adalah 79,167 yang
terletak pada intercal 78, 36 - 83,78. Kualitas nilai kefasihan santri dalam
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membaca Al-Qur‟an ternasuk dalam kategori “baik”. Hal ini dapat
diketahui dari nilai rata-rata variabel kefasihan santri dalam membaca alQuran setelah melalui proses perhitongan. Nilai rata- rata tersebut adalah
85,556 yang terletak pada intercal 85,02-88,35. Terdapat hubungan positif
antara pemahaman kitab Tuhfatul Athfal dengan kefasihan membaca AlQur‟an santri di pondok pesantren al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang.
Hal ini dapat dilihat pada koefisien rxy adalah 0,612, setelah itu
dikonsultasikan pada r tabel dengan taraf signifikan 5% dan 1% dihasilkan
0,381 dan 0,487. Hal ini menunjukkan bahwa rxy >rt maka hipotesis yang
diajukan adalah signifikan, artinya hipotesis diterima.
2. skripsi yang ditulis oleh Nur Fatoni Mahasiswa IAIN Walisongo
Semarang tahun 2007 dengan judul penelitian “Studi Korelasi
Penguasaan Ilmu Tajwid dalam Qiro'ati dengan Prestasi Anak dalam
Membaca Al-Qu‟an di TPQ Al-Amin Puncangrejo Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa tingkat
penguasaan ilmu tajwid siswa TPQ Al-Amin Puncangrejo Kecamatan
Gemuh Kabupaten Kendal pada jilid Al-Qur‟an tergolong baik ؛hal ini
dapat diketahui dari nilai rata-rata prestasi membaca Al-Qur‟an sebesar
7,34. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi product moment
diperoleh rxy sebesar 0,958. Sedangkan harga kritik product momentnya
adalah 0.294 dan 0,380. unftlk taraf signifikan 5% dan 1%. Dengan
demikian dapat dilihat dari rxy perhitungan lebih besar dari rt. Ini berarti
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ada korelasi positif yang berarti semakin tinggi nilai penguasaan Ilmu
Tajwid semakin tinggi pula nilai penguasaan atau prestasi belajar
membaca al-Qulan. Sebaliknya semakin rendah nilai penguasaan Ilmu
Tajwid maka semakin rendah pula nilai prestasi belajarnya.
3. skripsi yang ditulis oleh Mustofa Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang
tahun 2009 denganb judul penelitian

“Hubungan antara Penguasaan

Ilmu Tajwid dengan Kemampuan Membaca Al- Qur'an siswa kelas V MI
Naba'ul Ulum Wonorejo kec. Tlogowungu Kab. Pati tahun 2009”. Dalam
skripsi ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Penguasaan Ilmu
Tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur‟an sisw.a kelas V MI
Naba'ul Ulum wonorejo kec. Tlogowungu kab. Pati yang ditunjukkan
koefisien korelasi rxy= 0:881 pada taraf signifikan 1% atau rt 1% = 0,424,
dan koefisien korelasi determinasi r2xy = 0,7761. Hal ini menunjukkan
bahwa 77,61% skor praktek membaca al-Qur:an ditentukan oleh
penguasaan ilmu tajwid, sedangkan sisanya 22,31% ditentukan oleh faktor
lain. Dengan demikian uji hipotesis ini menerima hipotesis yang diajukan,
bahwa terdapat hubungan positif antara penguasaan ilmu tajwid dengan
kemampuan membaca Al-Qur‟an.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas
adalah penelitian pertama membahas tentang hubungan antara pemahaman
dengan kefasihan membaca Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah
Tugurejo Tugu Semarang. Penelitian kedua membahas tentang studi korelasi
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penguasaan ilmu tajwid dalam Qiro'ati dengan prestasi anak dalam membaca
Al-Qu‟an di TPQ Al-Amin Puncangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten
Kendal. Dan penelitian ketiga membahas tentang hubungan antara penguasaan
ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa kelas V MI
Naba'ul Ulum Wonorejo kec. Tlogowungu Kab. Pati tahun 2009. Sedangkan
penelitian ini membahas tentang kajian ilmu tajwid pada Kitab Tuhfatul
Athfal Karya Syaikh Sulaiman Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi AlJamzury dan relevansinya dengan materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas V
Madrasah Ibtidaiyah.

G. Metode Penelitian
Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak
karya ilmiah yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Akan
tetapi kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada, karena
peneliti tertarik dengaan pembahasan kajian ilmu tajwid pada Kitab Tuh}fatul

Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi AlJamzu>ry yang belum dikaji sebelumnya.
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif, yaitu berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-
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sumber yang digunakan.10 Penggalian ini dilakukan terhadap Kitab

Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin
Syalabi Al-Jamzu>ry.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, kajian
pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu
pada kepustakaan yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku yang
berhubungan dengan pembahasan.
2. Data Dan Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan
karya peneliti yang orisinil. Sumber data primer mencakup data pokok
yang dijadikan obyek kajian, yakni data yang menyangkut tentang
pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah Kitab Tuh}fatul

Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin
Syalabi Al-Jamzu>ry dan materi ajar Al-Qur‟an Hadits Madrasah
Ibtidaiyah
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh
lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. Sumber data ini
digunakan untuk penunjang penelaahan data-data yang dihimpun

10

M. Nur Hakim, Metodologi Studi Islam,(malang: UMM Press, 2005), 84.
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sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, data ini
berkaitan dengan langkah analisis data diantaranya adalah:
1) Bisri, Maftuh bin Basthul. Standar Tajwid Bacaan Al-Qur‟an.
Kediri: Madrasah Murottilil Qur‟an P.P. Lirboyo Kediri, 2000.
2) Imana, Yudi. Sudah Baik dan Benarkah Bacaan Al-Quranku?.
Bandung: Khazanah Intelektual, 2009.
3) Khuddamu al- Ma‟had DH Mayak. Ilmu Tajwid Penuntun
Membaca Al-Qur‟an. Ponorogo: DH Press, 2012.
4) Nuha Arwani, M. Ulin. Dkk. Thoroqoh Baca Tulis dan
Mengahafal

Al-Qur‟an

Yanbu‟a.

Kudus:

Pondok

Tahfidh

Yanba‟ul Qur‟an, 2010.
5) Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo:
STAIN Po Press, 2009.
6) Ramayulis, H. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia,
2015.
7) Shultan, H. Muwahid dan Soim. Manajemen Pendidikan Islam.
Yogyakarta: Teras, 2013.
8) Tafsir, Ahmad. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2008.
9) Tim Penyusun, Risalah Tajwid. Ponorogo: DH Press, 2010.
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10) Yunardi, H.E Badri. Pedoman Tajwid Transliterasi Al-Qur‟an
(PTTQ) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an. Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2007.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literer, yakni
penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan
yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh,
dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:
a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara
yang satu dengan yang lain.
b. organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data
yang diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang
materi.
c. Penemuan hasil data yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian data dengan kaidah dengan dalil-dalil yaitu dengan
analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap ilmu tajwid pada
Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin
Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry. Sehingga diperoleh kesimpulan
sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.
4. Teknik Analisis Data
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Data yang terkumpul, baik yang diambil dari Kitab Tuh}fatul Athfa>l
karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi AlJamzu>ry, buku, majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya, kemudian
dianalisis menggunakan metode content analisis atau analisis isi. Pada
penelitian kajian pustaka ini dengan metode analisis isi dapat memberi
pemahaman terhadap ilmu tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l karya
Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry
dan relevansinya dengan materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah
Ibtidaiyah.
Pada penelitian ini, penulis memulainya dari tahapan merumuskan
masalah,

membuat

operasionalisasi

kerangka

konsep,

berpikir,

menentukan

metode

menentukan

metode

pengumpulan

data,

mengumpulkan metode annalisis data yang kemudian sampai pada tahap
interpretasi makna.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Isi selengkapnya
sebagai berikut:
BAB I

Berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum
kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah,
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
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penelitian, landasan teori, dan telaah hasil penelitian
terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan
dengan demikian merupakan pengantar skripsi.
BAB II

Berisi tentang kajian teori yang meliputi tentang konsep
tajwid, kitab Tuh}fatul Athfa>l, materi Al-Qur‟an Hadits kelas
VI Madrasah Ibtidaiyah,

BAB III

Berisi tentang materi tajwid pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l
karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin
Syalabi Al-Jamzu>ry yang meliputi Kitab Tuh}fatul Athfa>l,
materi tajwid, biografi pengarang

BAB IV

Berisi tentang analisis data yang meliputi analisis tentang
materi Ilmu Tajwid dalam kitab “Tuh}fatul Athfa>l” karya
Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad bin Syalabi
Al-Jamzu>ry, analisis materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI
Madrasah Ibtidaiyah, relevansi kajian ilmu tajwid pada kitab

Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin
Muhammad bin Syalabi Al-Jamzu>ry dengan materi ajar AlQur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
BAB V

Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Tajwid
1. Pengertian Ilmu Tajwid
Tajwid adalah melafalkan huruf-huruf Al-Qur‟an sesuai dengan
Makhraj dan sifatnya serta memenuhi hukum bacaannya.11
Tajwid menurut bahasa artinya memperbaiki atau

membuat baik.

Sedang pengertian menurut istilah para Ulama‟ Qurro‟ dalam membaca
Al-Qur‟an, di dalam nadzom jazariyyah yakni yang dinamakan tajwid
ialah membacanya Al-Qur‟an bisa mendatangi makhroj-makhrojnya
huruf, dibaca menurut semestinya yang tepat dan mengompliti semua
sifat-sifatnya huruf seperti membaca qolqolah, membaca Hams pada
huruf-huruf yang bersifat Hams, membaca tebal (tafkhim) pada huruf
Isti‟lak, membaca tipis (tarqiq) pada huruf lstifal, membaca Mad,
Ghunnah, Idzhar, ldghom dan lain sebagainya, semuanya bisa terbaca
menurut ketentuannya masing-masing. Kemudian pada bacaan-bacaan
yang sama dibaca dengan sama, seimbang, serasi, adil, tidak dibaca
dengan berselisih, tapi harus “pukul sama rata”12.

11

H.E Badri Yunardi, Pedoman Tajwid Transliterasi Al-Qur‟an (PTTQ) Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur‟an, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2007), 3.
12
Al Haajj Maftuh bin Basthul Birri, Standar Tajwid Bacaan Al-Qur‟an, (Kediri: Madrasah
Murottilil Qur‟an P.P. Lirboyo Kediri, 2000), 25.
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Berdasarka segi bahasa tajwid berasal dari kata “jawwada-yujawwidutajwidan” mengikuti wazan “fa'ala-yufa ‟ilu-taf‟ilan“ yang artinya
membaguskan atau membuat jadi bagus.13 sedangkan pengertian tajwid
menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang
huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul
setelah hak-hak huruf dipenuhi, yang tersiri atas sifat-sifat huruf, hukumhukum mad, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tafkhim (dibaca
tebal), tarqiq (dibaca tipis) dan semisalnya.14
Adapun beberapa pembahasan dalam tajwid diantaranya:
a. Hukum Nun Mati Dan Tanwin
Hukum nun mati dan tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf
hija‟iyah mempunyai empat hukum bacaan:
1) AI-Idzhar aI-Halqi
2) Al-Idgham
3) Al-Iqlab
4) Al-Ikhfa'
b. Hukum Mim Sukun
Mim sukun apabila bertemu salah satu huruf hija‟iyah mempunyai
tiga hukum, yaitu:
13

Khuddamu al- Ma‟had DH Mayak, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al-Qur‟an (Ponorogo:
DH Press, 2012), 1.
14
M. Ulin Nuha Arwani, Dkk, Thoriqoh Baca Tulis dan Mengahafal Al-Qur‟an Yanbu‟a,
(Kudus: Pondok Tahfidh Yanba‟ul Qur‟an, 2010), 25.
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1) AI-Ikhfa‟ al-Syafawi
2) Al~1dgham al-Mimi
3) Al-Idzhar aI-Syafawi
c. Hukum Qolqolah
Qalqalah menurut bahasa “bergerak atau berputar”

(حرؾ كاالضطراب
ٌ ٌ)الت
sedangkan menurut istilah adalah:

الساكن بعد ضعطو
م
ٌ
ٌ صوت زائد ٌقو
جهرم حيدث ْت خمرج احلرؼ ى
“suara tambahan (pantulan) yang kuat dan jelas yang terjadi
pada huruf yang mati setelah menekan pada makhraj tersebut.”

Qolqolah artinya guncangan yakni guncangan atau memantulnya
suara yang keras dan kuat. Sebab kerasnya suara yang naik bersamaan
dengan penekanan huruf pada makhrojnya.15
Huruf-huruf Qalqalah ada 5 huruf yang terkumpul dalam kalimat

قطب جد

15

Al-ma‟had DH Mayak, Risalah Tajwid, (Ponorogo: DH Press, 2009), 22.
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d. Hukum Lam Ta‟rif
Lam ta‟rif adalah lam yang masuk pada kata benda

( )االسمdan

didahului oleh hamzah washal. Sering kita ketahui dengan penulisan

()اؿ. Hukum lam ta'rif ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1) Al-Qamariyah
2) Al-Syamsiyah
e. Hukum Mad
Salah satu hukum yang juga penting untuk dipelajari dalam ilmu
tajwid adalah hukum mad. Pemahaman yang minim mengenai hukum
mad akan menyebabkan qari' jatuh pada kesalahan. Seperti
memendekkan huruf yang seharusnya dibaca panjang atau sebaliknya.
Mad menurut bahasa adalah ”كالزيادة

 ”امل ٌدartinya “memanjangkan

dan menambah”, sedangkan menurut stilah mad adalah:

إالطالة الصوت حبرؼ من حركؼ امل ٌد
“memanjangkan suara pada salah satu huruf mad (asli).”
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Huruf yang memberi status mad ada tiga, yaitu alif wawu, dan ya'.
Ketiga huruf ini menjadi huruf mad apabila dalam keadaan mati,
dengan syarat:
1) Sebelum alif ada huruf berkharakat fathah.
2) Sebelum wawu ada huruf berharakat dhammah, dan
3) Sebelum ya‟ ada huruf berkharakat kasrah Apabila syarat tersebut
tidak ada, maka tidak terjadi hukum mad. Adapun pembagian mad
dalam ilmu tajwid dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a) Al-Mad al-Ashli .


Al-Mad al„Iwadh



Al-Mad al-Badal



Al-Mad al-Qashirah



Al-Mad al-Tamkin

b) Al-Mad al-Far‟i


Al-Mad alWajib al-Muttashil



Al-Mad al-Jaiz al-Munfashil



Al-Mad al-Shilah al-Thawilah



AI-Mad al-Lazim al-Mutsaqqal aI-Kilmi



Al-Mad aI-Lazim al-Mukhafaf aI-Kilmi



AI-Mad al-Lazim al-Mutsaqqal al-Harfi



Al-Mad aI-Lazim al-Mukhafaf al-Harfi



Al-Mad aI„Aridh Lissukun
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AI-Mad aI-Layn 16

2. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid
Pada dasarnya setiap pendidikan itu mempunyai tujuan sebagai acuan
dasar dalam pencapaian hasil yang optimal. Untuk itu dalam mempelajari
tajwid juga mempunyai tujuan yang dicapai, antara lain sebagaima yang di
kemukakan Syaikh Muhammad al-Mahmud sebagai berikiut:
”Tujuan (mempelajari ilmu tajwid) adalah agar dapat membaca ayatayat Al-Qur‟an secara betul sesuai dengan yang diajarkan oleh rasulullah
SAW, juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika
membaca kitab Allah Ta‟ala (Al-Qur‟an).“
Tujuan mempelajari Tajwid adalah mencapai kesempurnaan dalam
mengucap lafadz kitab Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi
Muhammad SAW yang lisannya lebih fasih dari kesalahan saat membaca
kitabullah.17
Secara umum mempelajari tajwid sebagaimana yang telah di
kemukakan oleh para ulama‟ Al-Qur‟an antara lain:
a) Dapat melafadzkan huruf hija‟iyyah dengan baik sesuai dengan
makhraj dan sifatnya.
b) Memelihara kemurnian Al-Qur‟an (dari segi membacanya).
c) Menjaga dari kesalahan lisan sehingga berakibat dosa.
16

Ibid, 74-128.
http://dinulislami.blogspot.co.id/2013/06/hukum-dan-tujuan-mempelajari-ilmu-tajwid.html,
diakses pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 06:46
17
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3. Dasar Hukum Wajibnya Membaca Al-Qur’an dengan Tajwid
Ada dua dasar hukum mengenai wajibnya membaca Al-Qur‟an dengan
tajwid, yaitu:
a) Al-Qur‟an
Adapun dasar hukum dari Al-Qur‟an yang digunakan dalam
pedoman mempelajari tajwid antara lain:
“... dan bacalah Al-Qur‟an dengan perlahan-lahan yang jelas.”
(QS. Al-Muzzammil: 4)18
Ayat tersebut dikuatkan dengan sabda-Nya “Tarti>la>” artinya
“dengan tartil yang sesungguhya”. Sedangkan yang di maksud
“Tarti>la>” pada ayat ini adalah memerintahkan kita agar membaca AlQur‟an dengan perlahan-lahan, sehingga membantu pemahaman dan
perenungan terhadap makna Al-Qur‟an. Demikianlah cara yang nabi
pergunakan dalam membaca Al-Qur‟an sebagaimana yang dijelaskan
„Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Qur‟an dengan
tartil, sehingga membaca panjang setiap lafadz yang seharusnya
dibaca panjang (dan sebaliknya).
b) Al-Hadits
Ada banyak hadits yang menerangkan dasar hukum wajib
memakai tajwid dalam membaca Al-Qur‟an, diantaranya: “Dari
Abdullah bin "Amr bin Ash radhiallahu 'anhuma dari Nabi Saw,
sabdanya: "Dikatakanlah (nanti ketika akan masuk surga) kepada
18

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006), 988.
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orang

yang

mempunyai

Al-Qur‟an

(yakni

gemar

membaca,

mengingat-ingat kandungannya serta mengamalkan isinya) “Bacalah
dan naiklah derajatmu (dalam syurga) serta tartilkanlah (yakni
membaca perlahanlahan) 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 menurut

kadar banyak sedikitnya bacaan). ”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan
Termidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih.” 19
Ayat alqur'an dan hadits di atas memerintahkan kita agar membaca
Al-Qur‟an wajib dengan tartil. Ini artinya, secara tidak langsung
kitapun dituntut untuk mempelajari ilmu tentang tata cara membaca
Al-Qur‟an dengan tartil. llmu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu
tajwid.
4. Hukum Mempelajari llmu Tajwid
Hukum mempelajari tajwid sebagai disiplin ilmu adalah Fardhu
Kifayah atau merupakan kewajiban kolektif. Artinya, mempelajari ilmu
tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup
diwakili oleh beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak

19

Al-ma‟had DH Mayak, Risalah Tajwid, (Ponorogo: DH Press, 2009), 24.
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ada seorangpun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum
tersebut.20
Adapun hukum membaca Al-Qur‟an dengan menggunakan aturan
tajwid adalah Fardhu 'Ain atau merupakan kewajiban pribadi, karenanya
apabila seseorang membaca Al-Qur‟an dengan tidak menggunakan ilmu
tajwid, hukumnya berdosa.
Dalam kitab hidayat al-mustajid dijelaskan: “tidak ada perbedaan
pendapat bahwa (mempelajari) ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah,
sementara mengamalkannya (ketika membaca Al-Qur‟an) hukumnya
fardhu „ain bagi setiap muslim dan muslimah yang telah mukallaf.”21

B. Kitab Tuh}fatul Athfa>l
1. Kitab Tuh}fatul Athfa>l
Merupakan

kitab

yang

membahas

tentang

bagaimana

cara

membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab
suci Al-Qur‟an maupun bukan dengan cara menyampaikan dengan sebaikbaiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Qur‟an.
Masalah yang dikemukakan dalam ilmu tajwid adalah makhorijul
huruf (tempat keluar-masuk huruf), shifatul huruf (cara pengucapan

20

https://budihafidz.wordpress.com/tag/tujuan-dan-hukum-mempelajari-tajwid/ diakses pada
tanggal 18 Januari 2018, pukul 07:00.
21
Khuddamu al- Ma‟had DH Mayak, Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al-Qur‟an (Ponorogo:
DH Press, 2012), 2-4.
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huruf), ahkamul huruf (hubungan antar huruf), ahkamul maddi wal qasr
(panjang pendek ucapan), ahkamul waqaf wal ibtida‟ (memulai dan
menghentikan bacaan), dan lain-lain.
2. Biografi Pengarang
Sulaimma>n Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry,
yang mashur dengan Al-Afna>di, dinamakan Al-Jamzu>ry karena nisbat ke

Jamzu>r yaitu sebuah kota di Mesir Arabiyah yang bernama Tondata atau
yang sekarang disebut Tontho (Tanta). Imam Jamzury adalah ulama abad
ke 12 hijriyah.
Beliau lahir pada bulan Rabi‟ul Awal tahun Bid‟un Wasitin Ba‟da
Miah Wa Alf.
Imam Jamzu>ry adalah seorang ulama bermadhab Fiqih Imam Syafi‟i
diantara guru beliau adalah:
a) Syaikh Nuruddin Ali Bin Umar Bin Hamd Bin Umar Bin Naji Bin
Fanisy, yang mashur dengan sebutan Imam Al Mihiy yaitu nisbat ke Al
Miyah yaitu sebuah kota di wilayah Mesir, wafat pada tahun 1204 H.
Beliau ahli di bidang Tajwid dan qiro‟ah dan menyebarkan ilmu di
Wilayah Al- Azhar. Nama guru ini yang disebut dalam matan Tuh}fatul

Athfa>l.
b) Syaikh Mujahid Al-Ahmadi, nama aslinya Muhammad Abu Nuja yang
mashur dengan sebutan Sayyidi Mujahid, beliau adalah ulama abad ke
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12 hijriyah. Beliau lah yang memberi gelar Imam Al-Jamzu>ry dengan
sebutan Al-Afna>di, dalam Bahasa Turki menunjukkan keagungan dan
ketinggian.
3. Karangan Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi AlJamzu>ry:
a) Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Fi Tajwidil Qur‟an (Nadzom)
b) Fathul Aqfal Bi Syarh Tuhfatul Athfal
c) Kanzul Maani Bi Tahriri Hirozul Amani
d) Fathurrahman Bisarhi Kanzul Maani Fi Qiroat Sab‟i
e) Mandumah Fi Riwayat Imam Waras
f) Jamiul Mussaroh Fi Syawahid Asyatibiyah Wa Durrah
g) Addur Mandum Fi Udril Ma‟mun
h) Attirozul marqum Bi Syarhi Dur Mandum
Karangan yang sangat di kenal adalah Tuh}fatul Athfa>l Wal Ghilma>n

Fi> Tajwidil Qur’an (Nadzom). Nadzom ringkas ini berisi syair yang terdiri
dari 61 bait, Imam Jamzu>ry dalam nadzom ini menerangkan tentang
hukum bacaan/ tajwid yang beliau pelajari dari sang guru yaitu Imam Al
Mihiy, nadzom ini berisi tentang hukum Nun Sakinah (mati) dan Tanwiin,
dan hukum Nun Tasydid,

hukum Mim Sakinah (sukun), hukum

Mutamasilain, mutajanisain, Mutaqorribain, Al-Ta‟rif, Lam Fi‟il, hukumhukum Mad.
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Waktu kita kecil kita sering dengar syair Nun Mati Tanwin Bila
Bertemu Huruf Enam, Hukum Itu Telah Ma‟ruf Yaitu Idzhar... dan
selanjutnya itulah salah satu isi dari Tuh}fatul Athfa>l yang dibuat syair
oleh guru di kampung, agar santri mudah dan gampang mengingatnya.
Para ulama tidak tahu pasti kapan beliau meninggal tetapi dalam
sejarah disebutkan bahwa kitab yang beliau susun terakhir adalah
Fathurrahman Bisarhi Kanzul Maani Fi Qiraoat Sab‟i yang disusun
terakhir sekitar tahun 1208 H (beliau wafat setelah tahun 1208). Wallahu
A‟lam.22

C. Materi Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
1. Tujuan Materi Al-Qur’an Hadits
Materi Al-Qur‟an Hadits merupakan unsur mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) pada madrasah yang memberikan pendidikan pada
peserta didik untuk memahami dan mencintai Al-Qur‟an dan Hadits
sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandunngannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Materi Al-Qur‟an Hadits Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk:
a. Peserta didik gemar untuk membaca Al-Qur‟an dan Hadits dengan
benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan

22

http://arrazifahrudin.blogspot.co.id/2017/03/biografi-imam-al-jamzuri.html diakses pada
tanggal 13-02-2018 pukul 17:00 WIB.
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mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandunga di
dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek
kehidupan.
b. Menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik membaca dan
menulis Al-Qur‟an Hadits.
c. Mendorong, membimbing dan membina kemampuan dan kegemaran
untuk membaca Al-Qur‟an dan Hadits.
d. Menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan
kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadits dalam perilaku peserta
didik sehari-hari.
e. Memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada
jenjang yang setingkat lebih tinggi (MTs).23
Dari ulasan di atas jelas bahwa tujuan materi Al-Qur‟an Hadits untuk
membentuk manusia yang dapat memahami, meyakini kebenaran AlQur‟an dan Hadits, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai pada
kehidupan sehari-hari.
2. Materi Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VI Madrasah
Ibtidaiyah
Sebagai Umat Nabi Muhammad SAW kita sangat dianjurkan belajar
membaca Al-Qur‟an dan terlebih mengajarkannya. Akan tetapi perlu

23

Asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/tujuan-dan-fungsi-mapel-quran-hadits.html?m=1 diakses
pada tanggal 21/03/2018 pukul 10 : 30 WIB.
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dimengerti bahwa ibadah membaca Al-Qur‟an itu tidak semudah
membaca kitab-kitab atau buku-buku biasa. Yakni dalam membaca AlQur‟an perlu memperhatikan masing-masing huruf atau perhurufnya agar
bisa terbaca dengan betul berdasarkan ketentuan bacaan. Bukan membaca
dengan tergesa-gesa sehingga ada huruf yang terlipat atau samar dan
kehilangan hak-hak bacaannya. Oleh karena itu mempelajari ilmu yang
khusus mengkaji bacaan dalam Al-Qur‟an hukumnya wajib. Sedang ilmu
yang mempelajari bacaan dalam Al-Qur‟an disebut ilmu tajwid.
Berikut dipaparkan beberapa ilmu tajwid dalam materi Al-Qur‟an
Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah, yaitu:
a. Kompetensi Inti (KI)
KI-3 Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara
mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.
KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
b. Kompetensi Dasar (KD)
3.5. Memahami hukum bacaan Mad Thabi‟i dan Mad Far‟i (Wajib
Muttashil dan Jaa‟iz Munfashil)
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4.4

Menerapkan hukum bacaan Mad Thabi‟i, Mad Far‟i (Wajib

Muttashil dan Jaa‟iz Munfashil)
c. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan arti Mad
2. Menyebutkan huruf Mad
3. Menjelaskan pembagian Mad
4. Menjelaskan perbedaan Mad Wajib Muttashil dan Jaa‟iz Munfashil
5. Memberikan contoh bacaan Mad Thabi‟i, Wajib Muttashil dan
Jaa‟iz Munfashil
6. Mempraktekkan bacaan Mad Thabi‟i, Wajib Muttashil dan Jaa‟iz
Munfashil
d. Tujuan Pembelajaran
Setelah

mengamati,

menanya,

menalar,

mencoba,

dan

mengkomunikasikan, dengan melalui metode demonstrasi, drill, tanya
jawab, diskusi, brains storming, dan ceramah, peserta didik mampu :
1. Menjelaskan arti Mad
2. Menyebutkan huruf Mad
3. Menjelaskan pembagian Mad
4. Menjelaskan perbedaan Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaa‟iz
Munfasil
5. Memberikan contoh bacaan Mad Thabi‟i, Mad Wajib Muttashil Dan
Mad Jaa‟iz Munfashil
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6. Mempraktekkan bacaan Mad Thabi‟i, Mad Wajib Muttashil dan
Mad Jaa‟iz Munfashil
e. Materi Pokok
1) Hukum Bacaan Mad
a) Pengertian Mad
Menurut bahasa, Mad artinya panjang. Sedangkan menurut
istilah ilmu tajwid, Mad adalah membaca panjang huruf
hija‟iyah di dalam Al Qur‟an karena bertemu salah satu huruf
Mad. Huruf mad ada 3 (tiga) macam, yaitu :
 Alif ( )اyang didahului oleh baris atas (fathah)

 Wawu mati/sukun

(ْ)و

yang didahului baris depan

(dhammah)
 Ya‟ mati (sukun) (ْ )يyang didahului baris bawah (kasrah)
b) Macam – macam Mad
Secara garis besar hukum bacaan Mad dibagi menjadi 2 (dua)
macam, yang terdiri dari :
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 Mad Asli
Mad asli atau yang dikenal dengan Mad Tabi‟i. Yang
dinamakan Mad Tabi‟i ialah fathah diikuti alif

diikuti ya‟ sukun

()ا, kasrah

(ْ ْ(يdan dhammah diikuti wawu sukun

)(و. Cara membaca Mad Asli atau Mad Tabi‟i adalah dua
harakat atau satu alif.
Contoh :

ً ٍ كآل ىحييض ىعلىى طى ىع ًاـ الٍ ًمس ًك
ْي
ٍ
ى
ً
ب قىػيٌ ىمةه
فٍيػ ىها يكتي ه
ً فىالٍموًري
ات قى ٍد نحا
يٍ ى

Keterangan:

ً ٍ كآل ىحييض ىعلىى طى ىع ًاـ الٍ ًمس ًك
ي
ٍ
ى

membacanya:

wala> yahuddu ‘ala> ta’a>mil miski>ni
 Mad Far‟i ( Mad cabang )
Mad far‟i adalah cabang dari mad asli, yaitu bacaan
panjang yang bacaannya melebihi Mad Asli atau Mad
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Tabi‟i. Panjang bacaannya 2 sampai 6 harakat. Mad far‟i
terbagi menjadi 14 macam, yaitu :


Mad Wajib Muttasil )متٌصل

)مد كاجب

Mad Wajib Muttasil adalah apabila ada Mad Tabi‟i
yang diikuti huruf hamzah

()ء

alam satu kata/ lafal.

Panjang bacaannya empat harakat (2 alif), lima harakat
(2,5 alif), atau enam harakat ( 3 alif)
Perhatikan contoh berikut dan bacalah dengan benar

ص ير ال ّٰلٌ ًو ىكالٍ ىفٍت يح
ٍ إ ىذا ىجاءى نى
ً الصٍي
ف
َّ إ ّٰل ًف ًه ٍم ًر ٍحلىةى الشتى ًاء ىك
ب ال ّٰلٌوي بًنيػ ٍوًرًى ٍم ىكتىػىرىك يه ٍم ً ٍٓت
ٍ ضاءى
فىػلى َّما اى ى
ت ىما ىح ٍولىوي ىذ ىى ى
ظيلي ّٰم و
ً ت َّال يػب
ص يرٍك ىف
ٍي
Keterangan:

ص ير ال ّٰلٌ ًو ىكالٍ ىفٍت يح
ٍ  إ ىذا ىجاءى نىmembacanya: idza>

ja<a nasrulla>hi walfathu
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Mad Ja‟iz Munfasil

((مد جائز منفصل

Mad Jaiz Munfasil adalah apabila ada Mad Tabi‟i yang
diikuti huruf hamzah

()ء

dalam dua kata/ lafal yang

terpisah. Panjang bacaannya dua harakat (1 alif), empat
harakat (2 alif), atau limaharakat ( 2,5 alif) Perhatikan
contoh – contoh berikut :

ً
ً
ً
َّه ٍم
 قىاليٍوا اََّّنىا اى ىال انػ ي- اَّال اىنٍػ يف ىس يه ٍم
Keterangan: membacanya: illa> anfusahum – qa>lu<

innama> ala< innahum


Mad „Arid Lissukun (لسكوف

(مد عارض

Mad „Arid Lissukun adalah Mad Thobi‟i yang diikuti
oleh huruf hidup yang dimatikan, karena ada di akhir
bacaan (posisi waqof). Cara membaca Mad „Arid
Lissukun adalah 2, atau 4 atau 6 ketukan (dipilih salah
satu).
Perhatikan contoh – contoh berikut :
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Tabel 2.1
Lafal

Dibaca

ً
يم
ىع ىذ ه
اب ىعظ ه

ً
يم
ىع ىذ ه
ٍ اب ىعظ

الى يػي ٍؤًمنيػ ٍو ىف

الى يػي ٍؤًمنيػ ٍو ٍف

ىكىما يى ٍسعييرٍك ىف

ىكىما يى ٍسعييرٍك ٍف

الى يىػ ٍرًج نع ٍو ىف

الى يىػ ٍرًج نع ٍو ٍف

ًع
Keterangan: ظيم
ى
ٍ



اب
 ىع ىذ هmembacanya: ‘adza>bun ‘ad}i>m

Mad Layyin atau Mad Lin )اليٌن

(مد

Mad Lin (atau juga disebut Mad Layyin) adalah Mad
yang terjadi huruf wau sukun

(ْ )وatau ya‟ sukun (ْ)ي

didahului dengan huruf berharakat fathah

( َْ ).

Cara membacanya dengan lunak dan lemas sepanjang
2 harakat.
Contoh :
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Tabel 2.2
Lafal

Dibaca

ؼ
ىس ٍو ى

ؼ
ٍ ىس ٍو

ؼ
ىخ ٍو ه

ؼ
ٍ ىخ ٍو

ت
بىػٍي ه

ت
ٍ بىػٍي

ىش ٍي وء

ىش ٍي ٍء

Keterangan: ؼ
ٍ  سوmembacanya: sauf

ٍى

 Mad Badal

)(مد بدؿ

Badal artinya : pengganti
Mad Badal yaitu bertemunya dua hamzah (

)ء

dalam

satu kata (hamzah pertama berharakat dan yang kedua
sukun). dan hamzah yang kedua diganti menjadi huruf
Mad. Contoh Mad Badal adalah :
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Tabel 2.3
Asal katanya

dibaca

ايٍؤتيػ ٍوا

ايٍكتيػ ٍوا

إًئٍ ىمانا

إًٍيىانا

أىأٍ ىمنيػ ٍوا

ءى ىامنيػ ٍوا

Keterangan:  ايٍكتيػواmembacanya: u>tu>

ٍ



Mad Farqiْ)فرؽ

(مد

Mad Farqi adalah mad yang terjadi dari bertemunya
antara Mad Badal dan Huruf Bertasyid. Cara membaca
Mad Farqi adalah 6 harokat. Mad Farqi ini hanya
terdapat di 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu pada :
- Surat Al-An‟am (6) ayat 143 – 144:

َّ
ً ٍ الذ ىكريٍ ًن ىحَّرىـ اىًـ ٍاالينٍػثىػيىػ
ي
قي ٍل ّٰء ى
- Surat Yunus (10) ayat 59 :

قي ٍل اّٰل ّٰلٌوي اىًذ ىف لىػ يك ٍم
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-Surat An-Naml (27) ayat 59 :

Keterangan:

ً ٍ ىحَّرىـ اىًـ ٍاالينٍػثىػيىػ
ي

ّٰءل ّٰلٌوي ىخٍيػهر اىَّما يي ٍش ًريك ٍو ىف

َّ  قيل ّٰءmembacanya:
الذ ىكىريٍ ًن
ٍ

qul a<dzdzakaraini harrama amil untsayaini


Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi

)(مد الزـ خم ٌفف كلمى

Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi adalah Mad yang terjadi
dari bertemunya antara Mad Badal dengan huruf
bertanda sukun (mati). Cara membaca Mad Lazim
Kalimi Mukhoffaf adalah 6 harokat.
Mad ini hanya terdapat di

dua tempat dalam Al-

Qur‟an, yaitu pada surat Yunus (10) ayat 51 dan 91.
Contoh:

ءىاّٰلٍ ػ ّٰئ ىػن

Keterangan:  ءاّٰلٍ ػ ّٰئػنmembacanya: a<l-a>na

ى ى



Mad Lazim Muṡaqqal Kilmi

)(مد الزـ مث ٌقل كلمى

Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi adalah Mad yang terjadi
dari Mad Thobi‟i yang diikuti oleh huruf bertasydid
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dalam satu kata. Cara membaca Mad Lazim Mutsaqqal
Kilmil adalah 6 harakat. contoh :

َّ ىكىال ال
َّ ص
َّ  ال- , ا ٍحلىاقَّةي- ,ي
 اى َّلدآبَّةي- ,اخةي
ضال ٍ ى
َّ  اىmembacanya: al-dza<bbah
Keterangan: لدآبَّةي


Mad Lazim Mukhaffaf Harfi )حرْت

(مد الزـ خم ٌفف

Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, apabila salah satu satu
dari lima huruf, yaitu :

 ق, ط, م,  حdan ر

berada pada awal surah dalam Al-Qur‟an (fawatihus
suwar). Cara membacanya dibaca dengan harakat
fathah panjangnya dua harakat atau satu alif dengan
suara ringan. contoh :

Keterangan:

 يس,  الر,  حم,طو

 طوmembacanya: t}a>ha>
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Mad Lazim Mutsaqqal Harfi

)(مد الزـ مث ٌقل كلمى

Mad Lazim Mutsaqqal Harfi apabila salah satu satu dari 8
huruf, yaitu :

surah

ـ ؾؿ ؽصعسف

dalam

membacanya

Al-Qur‟an
dibaca

(fawatihus
nama

berada pada awal

suwar).

hurufnya,

Cara
dengan

memanjangkan huruf-huruf tersebut enam harakat atau tiga
alif. Setelah itu, suara diberatkan dan dimasukkan pada
huruf berikutnya.
contoh : ال

ٌ , عسق, حػم, ف,ال ٌػمص

Keterangan:



 فmembacanya: nu<n

Mad Silah Qasirah

)(مد صلة قصرية

Mad Silah Qasirah yaitu memanjangkan suara pada
huruf ha dlomir

ً atau huu (ْ)ه
()ه, yaitu suara hii ()ق

kata ganti orang ketiga tunggal, dengan syarat diapit
oleh huruf-huruf hidup dan tidak diikuti huruf hamzah
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sesudahnya. Cara membacanya dibaca 2 harakat.
Perhatikan contoh berikut :
Tabel 2.4
Ha‟ damir yang dibaca Ha‟ damir dibaca pendek
panjang

ىال تىأٍ يخ يذهي ًسنىةه

ب فًٍي ًو
ىال ىريٍ ى

ً الس ّٰم ّٰو
ت
َّ لىوي ىما ًْت

ً
ىكليىػ ٍر ى
ض ٍوهي

ىع ٍن ىسبًٍيلً ًو

اْساهللً ىعلىٍي ًو
ٍ ذيكًىر

Keterangan:

ىال تىأٍ يخ يذهي ًسنىةه

membacanya:

la>

takkhudzuhu> sinatu


Mad Silah Thawilah )طويلة

(مد صلة

Mad Silah Thawilah yaitu terjadi apabila Mad Silah
Qasirah diikuti Huruf Hamzah. Ukuran panjangnya
adalah 4 sampai 5 harakat. Perhatikan contoh berikut:

ً ًً ً
ًً ً ً ً
عٍن ىدهي إالَّ ا ىَل ىَثىًره إ ىذا اىٍَثىىر م ٍن يد ٍكنو أ ٍىكليىآءى
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Keterangan: membacanya: ‘indahu> illa> ila> tsamarihi> ida>

atsmara min du>nihi> awliya<a


Mad „Iwadl )عوض

(مد

Mad „Iwadl yaitu mad yang terjadi berhenti membaca
pada huruf yang berakhiran fathatain (tanwin fathah)
kecuali tanwin fathah pada ta‟ marbutah

[]ـة.

Mad

„Iwadl panjangnya 2 ketukan saja. Perhatikan contoh
berikut :
Tabel 2.5
Asal katanya

dibaca

ىك ًرٍينا

ىك ًرٍيىا

ىعلًٍي نما

ىعلًٍي ىما

ىشٍيئنا

ىشٍيئىا

Keterangan: ك ًرٍيىا
 ىmembacanya: kari>ma
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Mad Tamkin )متكي

(مد

Mad Tamkin adalah apabila terdapat ya‟ kasrah
bertasydid

(ْ )يbertemu dengan ya‟ sukun (ْ )يdalam

rangkaian kata. contoh :
24

ً  نى, اى ٍحلوا ًريػي, ًعليػي, حيػيتيم,نىبًيػي
,ي
صىرانيػ ٍ ى
ٍ ٍ ى ي ٍ ٍ ٍ ى ىى ٍ ى

Keterangan: ي
 نىبًيػ ٍ ىmembacanya: nabiyyi>na

24

Suntari, Qur‟an Hadits, (Jakarta: Kementerian Agama, 2016), 26-32
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BAB III
GAMBARAN UMUM KITAB TUHFATUL ATHFAL KARYA SYAIKH
SULAIMAN BIN HUSAIN BIN MUHAMMAD BIN SYALABI AL-JAMZURY

D. Biografi Syaikh Sulaiman Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi AlJamzury
Sulaimman Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzury,
yang mashur dengan Al Afnaadi, dinamakan Al-Jamzury karena nisbat ke
Jamzuur yaitu sebuah kota di Mesir Arabiyah yang bernama Thandata atau
yang sekarang disebut Thanta (Tanta). Jamjur adalah tempat ayahnya yang
masuk distrik Al-manufiyah di Mesir. Imam Jamzury adalah ulama abad ke
12 hijriyah.
Beliau lahir pada bulan Rabi‟ul Awal tahun Bid‟un Wasitin Ba‟da
Miah Wa Alf (1100 an) Hijriyah.
Imam Jamzury adalah seorang ulama bermadhab Fiqih Imam Syafi‟i
diantara guru beliau adalah:
1. Syaikh Nuruddin Ali Bin Umar Bin Hamd Bin Umar Bin Naji Bin Fanisy,
yang mashur dengan sebutan Imam Al Mihiy yaitu nisbat ke Al Miyah
yaitu sebuah kota di wilayah Mesir, wafat pada tahun 1204 H. Beliau ahli
di bidang Tajwid dan qiro‟ah dan menyebarkan ilmu di Wilayah AlAzhar. Nama guru ini yang disebut dalam matan Tuhfatul Athfal.
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2. Syaikh Mujahid Al-Ahmadi, nama aslinya Muhammad Abu Nuja yang
mashur dengan sebutan Sayyidi Mujahid, beliau adalah ulama abad ke 12
hijriyah. Beliau lah

yang memberi gelar Imam Al-Jamzury dengan

sebutan Al-Afnaadi, dalam Bahasa Turki menunjukkan keagungan dan
ketinggian.

E. Karya Syaikh Sulaiman Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi AlJamzury
Syaikh Sulaiman Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzury
telah banyak memberikan kontribusi khususnya dalam bidang pendidikan
lewat sebuah karya tulis. Berikut ini adalah kitab-kitab katrya beliau yaitu:
1. Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Fi Tajwidil Qur‟an (Nadzom)
2. Fathul Aqfal Bi Syarh Tuhfatul Athfal
3. Kanzul Maani Bi Tahriri Hirozul Amani
4. Fathurrahman Bisarhi Kanzul Maani Fi Qiroat Sab‟i
5. Mandumah Fi Riwayat Imam Waras
6. Jamiul Mussaroh Fi Syawahid Asyatibiyah Wa Durrah
7. Addur Mandum Fi Udril Ma‟mun
8. Attirozul marqum Bi Syarhi Dur Mandum
Dalam sejarah disebutkan bahwa kitab yang beliau susun terakhir
adalah Fathurrahman Bisarhi Kanzul Maani Fi Qiraoat Sab‟i yang disusun
terakhir sekitar tahun 1208 H (beliau wafat setelah tahun 1208).
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Karangan yang sangat di kenal adalah Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Fi
Tajwidil Qur‟an (Nadzom). Nadzom ringkas ini berisi syair yang terdiri dari
61 bait. Imam Jamzury dalam nadzom ini menerangkan tentang hukum
bacaan/ tajwid yang beliau pelajari dari sang guru yaitu Imam Al Mihiy,
nadzom ini berisi tentang hukum Nun Sakinah (mati) dan Tanwiin,

dan

hukum Nun Tasydid, hukum Mim Sakinah (sukun), hukum Mutamasilain,
mutajanisain, Mutaqorribain, Al-Ta‟rif, Lam Fi‟il, hukum-hukum Mad.
Waktu kita kecil kita sering dengar syair Nun Mati Tanwin Bila
Bertemu Huruf Enam, Hukum Itu Telah Ma‟ruf Yaitu Idzhar... dan selanjutnya
itulah salah satu isi dari Tuhfatul Athfal yang dibuat syair oleh guru di
kampung, agar santri mudah dan gampang mengingatnya.25

F. Gambaran Umum Isi Kitab Tuhfatul Athfal Karya Syaikh Sulaimman
Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzury
1. Kitab Tuhfatul Athfal
Kitab Tuhfatul Athfal sebagai kitab ilmu tajwid merupakan ilmu yang
mempelajari tentang cara membaca Al-Qur‟an dengan baik dan tertib
menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau
tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang sudah diajarkan

25

http://arrazifahrudin.blogspot.co.id/2017/03/biografi-imam-al-jamzuri.html
tanggal 13-02-2018 pukul 17:00 WIB.

diakses

pada
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oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya.26 Pengarang kitab nadzham
ini adalah Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al Jamzuriy. Kitab
Matan Tuhfatul Athfal adalah sebuah kitab nadzham (syair) yang
mengandung kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid yang dirangkai dengan baitbait syair yang indah.27
Para ulama mendefinisikan Tajwid yakni memberikan kepada huruf
akan hak-hak dan tertibnya, mengembalikan huruf kepada makhraj dan
asalnya, serta menghaluskan pengucapannya dengan cara yang sempurna
tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa dan dipaksa-paksakan. Para ulama
menganggap qiraat qur‟an (apalagi menghafal) tanpa tajwid sebagai suatu
lahn-lahn adalah kerusakan atau kesalahan yang menimpa lafaz, baik
secara khafiy maupun secara jaliy. Lahn jaliy adalah kerusakan pada
lafadz secara nyata sehingga dapat diketahui oleh ulama qiraat maupun
lainnya, menjadikan kesalahan I‟rab atau shorof. Lahn khafiy adalah
kerusakan pada lafadz yang hanya dapat diketahui oleh ulama qiraat dan
para pengajar Al-Qur‟an yang cara bacanya diterima langsung dari para
ulama qiraat dan kemudian dihafalkan dengan teliti berikut keterangan
tentang lafadz-lafadz yang salah itu.28

26

Tombak Alam, Ilmu Tajwid Populer 17 Kali Pandai, hlm.15.
Abu Umamah, “Terjemah Matan Tuhfatul Athfal”, dalam http://abangdani.wordpress.com/
2010/07/28/terjemah-matan-tuhfatul-athfal-wal-ghilman-plus-download-pdf, diakses 20 Februari 2018.
28
Syaikh Manna Al-Qattan, terj. H. Aunur Rafiq El-Majni, Lc. MA, Pengantar Studi Ilmu
AlQur‟an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 229-230.
27
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Dengan demikian ketepatan pada tajwid dapat diukur dengan betul dan
tidaknya pelafalan huruf-huruf Al-Qur‟an yang berkaitan dengan tempat
berhenti, panjang pendeknya bacaan huruf, dan lain sebagainya. Maka
bagi umat Islam fardhu kifayah hukumnya belajar ilmu tajwid
(mengetahui istilah-istilah dan hukumnya) serta fardlu „ain hukumnya
membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar (praktek, sesuai aturan-aturan
ilmu tajwid).29
Dalam kitab Hidayatul Mustafid juga dijelaskan:

التجويد الخالؼ ْت انو فرض كفاية كالعمل بو فرض عي على كل مسلم
ك مسلمة من املكلفي
Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya (mempelajari) ilmu
tajwid hukumnya fardu kifayah. Sementara mengamalkannya (membaca
al-Quran dengan ilmu tajwid) hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dan
muslimah yang telah mukalaf.30
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
pemahaman kitab Tuhfatul Athfal adalah kemampuan untuk menangkap
inti dari kitab Tuhfatul Athfal serta dapat menggunakannya untuk
mengetahui tempat keluarnya huruf (makhraj), sifat-sifatnya dan bacaanbacaannya.

29

As‟ad Humam, Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis, (Yogyakarta: Team Tadarus AMM,
2005), hlm. 4.
30
Syeh Muhammad Al-Mahmud, terj. Ustadz Ahmad Sunarto, Terjemah Hidayatul Mustafid,
(Semarang: Pustaka Al-alwiyyah, 1412 H), hlm. 10.
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2. Tujuan Mempelajari Kitab Tuhfatul Athfal
Tujuan mempelajari kitab Tuhfatul Athfal sama halnya dengan tujuan
mempelajari ilmu tajwid yaitu agar dapat membaca Al-Qur‟an dengan
baik dan benar.31
Menurut Ahmad Soenarto dalam bukunya “Pelajaran Tajwid Praktis
dan Lengkap” mengatakan bahwa tujuan mempelajari kitab Tuhfatul
Athfal ialah agar umat Islam dapat membaca ayat-ayat Al-Qur‟an dengan
fasih (terang dan jelas) serta cocok dengan ajaran-ajaran Nabi
Muhammad SAW serta dapat menjaga lisannya dari kesalahan-kesalahan
ketika membaca Al-Qur‟an.32
Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk selalu
menjaga dan memelihara kehormatan, kesucian dan kemurnian AlQur‟an. Diantaranya yaitudengan membaca Al-Qur‟an secara baik dan
benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, sebagaimana yang telah
dicontohkan oleh para guru yang sanadnya secara mutawatir sampai
kepada Rasulullah SAW.
Sebagaimana Firman Allah yaitu:
“Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman
kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah
orang-orang yang rugi”. (Q.S al-Baqarah: 121)33
31
32

Abu Rifqi Al-Hanif, Pelajaran Ilmu Tajwid, (Surabaya: Terbit Terang, 2007), hlm. 6.
Ahmad Soenarto, Pelajaran Tawid Praktis dan Lengkap, (Jakarta: Pustaka Amani, 2008).

33

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, hlm. 215.

hlm. 6.
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Membaca Al-Qur‟an mempunyai kaidah tertentu agar ketika
membacanya tidak mengalami kekeliruan dan kesalahan makna yang
akan berakibat dosa bagi pembacanya. Untuk itu agar bacaan baik dan
benar pembaca harus memperhatikan aturan-aturan sesuai ilmu tajwid.
3. Gambaran Umum Isi dalam kitab Tuhfatul Athfal
Dalam kitab Tuhfatul Athfal ini berjumlah 48 lembar dan memuat 15
bab bahasan penting yang dikupas tuntas oleh Syaikh Sulaiman, yaitu:
a. Bab 1 mengulas tentang Hukum Nun Mati dan Tanwin
b. Bab 2 mengulas tentang Hukum Nun dan Mim Bertasydid
c. Bab 3 mengulas tentang Hukum Mim Mati (Sukun)
d. Bab 4 mengulas tentang Hukum Lam Ta‟rif dan Lam Fiil
e. Bab 5 mengulas tentang Idgham Mitslain, Mutajanisain dan
Mutaqarribain
f. Bab 6 mengulas pembagian Mad, pada subbab ini memuat tentang
Hukum-hukum Mad, Pembagian Mad Lazim
g. Bab 7 mengulas tentang Lam Jalalah
h. Bab 8 mengulas tentang Hukum Ra‟
i. Bab 9 mengulas tentang Hukum Huruf Qalqalah
j. Bab 10 mengulas tentang Saktah
k. Bab 11 mengulas tentang Takbir
l. Bab 12 mengulas tentang Sujud Tilawah
m. Bab 13 mengulas tentang Makhraj
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n. Bab 14 mengulas tentang Waqaf (berhenti)
o. Bab 15 mengulas tentang Bacaan-bacaan 34

34

Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzury, terj. Kyai Ahmad Muthohar bin

.

Abdurrahman Al-Maraqy, Terjemah Tuhfatul Athfal, (Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi‟i, 2002) Khlm.
3.
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BAB IV
RELEVANSI KAJIAN ILMU TAJWID PADA KITAB TUH}FATUL ATHFA>L
KARYA SYAIKH SULAIMA>N BIN HUSAIN BIN MUHAMMAD BIN SYALABI
AL-JAMZU>RY DENGAN MATERI AJAR AL-QUR’AN HADITS KELAS VI
MADRASAH IBTIDAIYAH

A. Analisis Kajian Ilmu Tajwid Pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l Karya Syaikh
Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry
Dalam kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin
Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry dijelaskan mengenai tajwid. Ilmu tajwid
adalah suatu cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, sebelum
mempelajari ilmu Qiraat Al-Qur‟an. Ilmu tajwid adalah pelajaran untuk
memperbaiki bacaan Al-Qur‟an. Dalam ilmu tajwid itu diajarkan bagaimana
melafadzkan huruf yang berdiri sendiri, huruf yang dirangkaikan dengan
huruf yang lain, melatih lidah mengeluarkan huruf dan makhrajnya, belajar
mengucapkan bunyi yang panjang dan yang pendek, cara menghilangkan
bunyi huruf dengan menggabungkannya kepada huruf yang sesudahnya
(idgham), berat atau ringan, berdesis atau tidak, mempelajari tanda-tanda
berhenti dalam bacaan dan lain-lain sebagainya. Ilmu Tajwid itu diajarkan
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sesudah pandai membaca huruf arab dan telah dapat membaca Al-Qur‟an
sekedarnya.35
Dalam kitab Tuh}fatul Athfa>l ini berjumlah 61 nadzam dan memuat
15 bab bahasan penting yang dikupas tuntas oleh Syaikh Sulaima>n, yaitu:
p. Bab 1 mengulas tentang Hukum Nun Mati dan Tanwin
Nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hija‟iyah 28 ada 4
bacaan, yaitu:
a. Idzhar ialah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah
satu huruf halaq, yaitu

Keterangan:

ينهوف

ء ق ح خ ع غ. Contoh: ينهوف

= nun mati bertemu dengan ha‟ maka cara

membacanya nun mati dibaca Idzhar/ jelas. Dibaca: yanhawna.
b. Idgham, terbagi menjadi dua, yaitu:
1) Idgham Bighunnah ialah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu
dengan salah satu huruf

Keterangan:

من يقوؿ

 م ف ـ كContoh: من يقوؿ

= nun mati bertemu dengan ya‟ maka cara

membacanya nun mati dimasukkan ke huruf ya‟ dan dibaca

35

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, hlm. 109.
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Idgham

bighunnah/

memasukkan

dengan

mendengung.

Membacanya yaitu: mayyaqūlu.
2) Idgham Bilaghunnah ialah apabila ada nun mati dan tanwin
bertemu dengan salah satu huruf ر

Keterangan:

ؿ. Contoh: من لد نو

 = من لد نوnun mati bertemu dengan lam‟ maka cara

membacanya nun mati dimasukkan ke huruf lam dan dibaca
Idgham bilaghunnah/ memasukkan dengan tidak mendengung.
Membacanya yaitu: milladunhū.
Pengecualian apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan
salah satu huruf empat

)(ينمو

dalam satu kalimat maka tidak

dibaca idgham melainkan wajib dibaca idzhar.
Contoh: .بنياف

Keterangan:

, قنواف,صنواف

 = صنوافnun sukun bertemu dengan wawu dalam satu

kalimat maka cara membacanya nun mati dibaca Idzhar/ jelas.
Membacanya yaitu: sinwānun.
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3) Iqlab ialah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan

suaranya berubah menjadi

Contoh:

ـ

ب

dengan dengung selama 2 harakat.

من بعد

Keterangan:

 = من بعدnun mati bertemu dengan ba‟ maka cara

membacanya nun mati diganti mim mati. dibaca Iqlab/ mengganti.
Membacanya yaitu: min ba‟di.
4) Ikhfa‟ ialah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah
satu huruf 15 yang terkumpul dalam nadzham:

 دـ طيبا زدْت تقى ضع ظاملا#  صف ذاثنا كم جاد شخص قد ْسا36
Ada tiga tingkatan ikhfa‟, diantaranya:
a)

ً
ب
ٍ اىقٍػىر/ا ٍخ ىف ٍاء اى ٍعلىى
dengan ت

36

yaitu nun mati dan tanwin jika bertemu

ط د.

Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzury, terj. Kyai Ahmad Muthohar bin
Abdurrahman Al-Maraqy, Terjemah Tuhfatul Athfal, hlm.5-9.
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Keterangan: Cara pengucapannya ketika menyuarakan nun
mati, ujung lidah hampir menyentuh pangkal dua gigi atas
sesuai posisi makhraj .ط

Contoh:

تد

ًم ٍن تىػ ٍهتً ىها ٍاالىنٍػ ىه يار

Membacanya yaitu: mingtahtihal

anhāru.
b)

 اً ٍخ ىف ٍاء اىٍك ىس ٍطyaitu nun mati dan tanwin jika bertemu dengan
salah satu dari 10 huruf Ikhfa‟:

)(ت ج ر ص س ش ص ض ظ ؼ,
Keterangan: pada waktu mengucapkannya nun sukun, sikap
lidah/ bibir dipersiapkan menempati makhraj huruf yang
dihadapi.
Contoh:

ىكتىػٍن ىس ٍو ىف اىنٍػ يف ىس يك ٍم

anfusakum.

Membacanya yaitu: watansawna
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c)

اىبٍػ ىع ٍد/  اً ٍخ ىف ٍاء اى ٍد ىَنketerangan: nun mati dan tanwin bila bertemu
dengan

ؾ ؽ

cara pengucapannya menjadi seperti “ng” .

Contoh: كم
 ًمٍن يMembacanya yaitu: minkum37

ٍ

q. Bab 2 mengulas tentang Hukum Nun dan Mim Bertasydid
Apabila ada nun atau mim yang bertasydid dinamakan bacaan
ghunnah, cara membacanya dengan mendengung.

َّ ًا
Contoh: .ف
Keterangan:

ً ىكًم ىن الن
, ًِمٌا,َّاس
اً َّف

nun bertasydid maka cara membacanya dengan

mendengung. Membacanya yaitu: Inna
r. Bab 3 mengulas tentang Hukum Mim Mati (sukun)
Ada tiga macam hukum bacaan pada mim mati, yaitu:
a. Ikhfa‟ Syafawi yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba‟,
maka harus dibaca dengan samar-samar dan mendengung.
Contoh:

37

ً اً ٍعتى
ص ٍم بًاللٌ ًو

As‟ad Humam, Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis, hlm. 11-13.
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Keterangan:

ً اً ٍعتى
ص ٍم بًاللٌ ًو

= mim mati bertemu dengan ba‟ maka cara

membacanya dengan samar-samar dan mendengung. Membacanya
yaitu: i‟taṣimm billāh
b. Idgham Mimi yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim,
cara membacanya

adalah

mim

yang mati

dimasukkan atau

digabungkan kepada mim yang dimukanya.
Contoh:

ىكلى يك ٍم ىما ىك ىسٍبتي ٍم

Keterangan:

maka

dibaca

ىكلى يك ٍم ىما ىك ىسٍبتي ٍم

membacanya

ىكلى يك َّما ىك ىسٍبتي ٍم

Mim mati bertemu dengan mim hidup

dengan

digabungkan

dan

mendengung.

Membacanya yaitu: walakummākasabtum.
c. Idzhar Syafawi yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan selain
huruf mim dan ba‟, diantaranya:

أتجحخدذرزسشصضطظعغؼؽؾؿفكقم
Cara membacanya dengan terang dan jelas dengan bibir tertutup.
Contoh: فًٍي ًو

 ىَلي ٍم,ت
اىنٍػ ىع ٍم ى
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Keterangan:

 ىَلي ٍم فًٍي ًوMim mati bertemu dengan fa‟ maka membacanya

dengan terang dan jelas. Membacanya yaitu: lahum fīhī
s. Bab 4 mengulas tentang Hukum Lam Ta‟rif dan Lam Fiil
Lam ta‟rif atau disebut juga dengan Al Ma‟rifat terbagi menjadi 2,
yaitu:
a. Idzhar Qamariyyah yaitu apabila ada lam bertemu dengan huruf 14
yang terkumpul dalam lafadz:

ف ىع ًقٍي ىم ٍو
ٍ ك ىك ىخ
أىبٍ ًغ ىح َّج ى
((ء ب غ ح ج ؾ ك خ ؼ ع ؽ م ـ ق
Contoh:

ً اىلٍب
 اىلٍ ىعلًٍي يم,صٍيػ ير
ى

Keterangan:

اىلٍ ىعلًٍي يم

Lam mati bertemu dengan‟ain maka membacanya

dengan terang dan jelas. Membacanya yaitu: al-‟alīmu
b. Idgham Syamsiyyah yaitu apabila ada lam bertemu dengan huruf 14,
seperti yang tercantum dalam nadzham:

ً
 ىد ٍع يس ٍوءى ظىن يزٍر ىش ًريٍػ نفا لًل ىكىرٍـ# ف ذىانً ىع ٍم
ٍ ب يّتٍ ًص ٍل ىر ٍْحىا تىػ يف ٍز ًض
ٍط
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)(ط ث ص ر ت ض ذ ف د س ظ ز ش ؿ
ً ً َّ  اى,اىلشَّمس
ي
لصادق ٍ ى
ٍ ي

Contoh:

Keterangan:

س
ٍ اىلش
َّم ي

Lam mati bertemu dengan shin maka huruf lam

dimasukkan kepada huruf shin. Membacanya yaitu: al-shamsu
Apabila ada lam mati bertempat pada kalimat fi‟il, bertemu
dengan salah satu huruf hija‟iyyah selain lam dan ra‟, maka hukumnya
dibaca idzhar.
Contoh:

 فىػ ٍلتى ًم يس ٍوا, قي ٍل نىػ ىع ٍم, يىػ ٍلتى ًفطٍوي,قيػ ٍلنىا

Keterangan:

قيػ ٍلنىا

Lam mati bertemu dengan nun maka huruf lam

dibaca jelas. Membacanya yaitu: qulnā
Kecuali bila lam mati bertemu dengan ra‟, maka wajib dibaca idgham,
contoh:

قي ٍل ىرب

Keterangan:

 قي ٍل ىربLam mati bertemu dengan ra‟ maka huruf lam

dimasukkan ke huruf ra‟. Membacanya yaitu: qul rabbi
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t. Bab

5

mengulas

tentang

Idgham

Mitslain,

Mutajanisain

dan

Mutaqarribain
a. Idgham Mitslain ialah apabila suatu huruf bertemu sesamanya, yang
sama makhraj dan sama sifatnya, huruf yang pertama sukun dan huruf
yang kedua berharakat.
Keterangan: Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf
pertama pada huruf yang kedua atau dengan mentasydidkannya, yaitu
dibaca dengan tasydid. Contoh huruf pertama

sesama

ٍذ

bertemu dengan

ً
ً
 ذseperti: ب
ٍ
 ا ٍذ ىذ ىى ىmembacanya harus ب
 اذَّ ىى ىdan ب

ً بً ًكتى
dengan  بseperti: اب

ً
ب
ٍ ا ٍذ ىى

membacanya harus

bertemu

 اً ٍذ ىىب ًكتى ًاب.

Contoh:  اً ٍذ ىذ ىىبMembacanya yaitu:  = اًذَّ ىىبidzdzahaba

ى

Kecuali huruf

ى

ٍك

bertemu dengan

 كdan  ٍمbertemu م

membacanya

tidak boleh diidghamkan, tetapi harus dibaca panjang atau mad.
Misalnya:
1)

اص ٍوا
أ ىىمنيػ ٍوا ىكتىػ ىو ى

Membacanya yaitu: āmanū wa tawāshaw

66

2)

ً
ً
ً ٍْت يىػ ٍوـ ىكا ىف م ٍق ىد يارهي

Membacanya yaitu: fī yawmi kāna miqdāruhū

b. Idgham Mutajanisain ialah apabila ada suatu huruf yang sukun
berhadapan dengan huruf yang berharakat, kedua-duanya itu sama
makhrajnya dan lain sifatnya.
Contohnya:

ت–ط
ٍ : ت طىائًىفةه
ٍ أ ىىمنى

dibaca

أ ىىمنىطَّائًىفةه

ً
ت–د
ٍ : ت ىد ٍع ىوتي ىك ىما
ٍ أيجٍيبى

dibaca

ً
َّع ىوتي ىك ىما
ٍ أيجٍيبىد

 ٍط – ت: ت
ٍ لى
ي بى ىسطٍ ى

dibaca

ت
َّ ي بى ىس
ٍ لى

 ٍد – ت: ىما ىعبى ٍد يٍُت

dibaca

ىما ىعبىت ٍم

 ٍذ – ظ: اً ٍذظىلى يم ٍوا

dibaca

اًظَّلى يم ٍوا

 ٍؿ – ر: قي ٍل ىرب

dibaca

قيػَّرب

Keterangan:

ىما ىعبى ٍد يٍُت

dibaca

ىما ىعبىت ٍم

ke ta‟. Membacanya yaitu: mā „abattum

dal mati dimasukkan
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c. Idgham Mutaqoribain ialah dua huruf yang berhadap-hadapan itu
hampir berdekatan makhraj dan sifatnya, dan pertama sukun dan yang
kedua berharakat. Membacanya harus diidghamkan atau ditasydidkan
huruf pertama pada huruf kedua. Contoh:

ً يػ ٍله
ت–ذ
ت ىذل ى
ٍ :ك
ٍ ىى

dibaca

ً
ك
يىػ ٍل ىه َّذل ى

 ٍؽ – ؾ: اى ىلٍ ىَتىلَّ ٍق يك ٍم

dibaca

اى ىلٍ ىَتىلَّك ٍم

ً
ـ-ب
ٍ : ب ىم ىع ىن
ٍ ا ٍرىك

dibaca

Keterangan: ذ

ً يػ ٍله
–ت
ت ىذل ى
ٍ :ك
ٍ ىى

38

dibaca

اًٍرىك َّم ىع ىن
ً
ك
يىػ ٍل ىه َّذل ى

ta‟

mati

dimasukkan ke dzal. Membacanya yaitu: yalhadzdzālika
u. Bab 6 mengulas tentang pembagian Mad, pada subbab ini memuat tentang
Hukum-hukum Mad, pembagian Mad Lazim
Mad adalah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya‟ sukun, dhummah
diikuti wawu sukun. Hukum Mad dibagi dua yaitu:
a. Mad Thabi‟i ialah mad yang tidak bertemu Hamzah, sukun dan

ً نػيو
tasydid, dan panjangnya satu alif (dua harakat). Contoh: حٍيػ ىها
ٍ

38

Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzury, terj. Kyai Ahmad Muthohar bin
Abdurrahman Al-Maraqy, Terjemah Tuhfatul Athfal, hlm. 10-16
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ً  نػيوMembacanya yaitu: nūhīhā
Keterangan: حٍيػ ىها
ٍ

b. Mad Far‟i dibagi 13 yaitu:
1) Mad wajib Muttashil ialah mad bertemu Hamzah dalam satu
kalimat. Panjangnya 2 ½ alif (5 harakat). Contoh: جآء

ى ى

Keterangan:

ىجآءى

huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam

satu kalimat. Membacanya yaitu: ja<a
2) Mad Jaiz Munfashil ialah mad bertemu Hamzah (bentuknya alif)

ً
di lain kalimat. Panjangnya 2 ½ alif (5 harakat). Contoh: ىعطىٍيػنىا
ٍ انَّآأ
Keterangan:

اًنَّآأ ٍىعطىٍيػنىا

huruf mad alif bertemu dengan hamzah

dilain kalimat. Membacanya yaitu: inna< a’ṭaynā.
3) Mad „Aridl Lissukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqof.
Panjangnya mad boleh 1, 2 atau 3 alif. Contoh:

Keterangan:

ً ً ًع ىق
اب
ٍ  ع ىق- اب

ً ً  ًع ىقhuruf mad alif bertemu dengan huruf
اب
ٍ  ع ىق- اب

hidup dibaca waqaf. Membacanya yaitu: „iqāb.
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4) Mad „Iwadl ialah harakat fathatain dibaca waqof, selain ta‟
marbuthah. Panjang mad 1 alif (2 harakat). Contoh:
Keterangan: علًٍيما
ى

ى

ىعلًٍي نما – ىعلًٍي ىما

–  ىعلًٍي نماMembacanya yaitu: „alīmā

5) Mad Shilah ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara dua huruf
hidup. Mad shilah dibagi menjadi dua:
a) Mad Shilah Qashirah ialah mad shilah bertemu selain huruf
Hamzah, panjangnya satu alif (2 harakat).
Contoh:

 بًًوMembacanya yaitu: bihī

b) Mad Shilah Thawilah ialah mad shilah bertemu huruf Hamzah
(bentuknya alif) panjangnya 2 ½ alif (5 harakat).
Contoh:

اى َّف ىما لىوي اى ٍخلى ىدهي

Keterangan:

 اى َّف ىما لىوي اى ٍخلى ىدهيMembacanya yaitu: annamā lahu<

akhladah
6) Mad Badal ialah setiap Aa, Ii, Uu yang dibaca panjang.
Panjangnya satu alif. Contoh:

ً اًيٍػتيػ ٍو# ايٍكًِت
 اىىمنيػ ٍوا# ِن
ٍ
ى
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Keterangan:  ايٍكًِتMembacanya yaitu: u>ti>

ى

7) Mad Tamkin ialah ya kasrah bertasydid bertemu ya sukun,
panjangnya satu alif (2 harakat). Contoh:

يحيػٍيتي ٍم

Keterangan:

يحيػٍيتي ٍم

ya kasrah bertasydid bertemu ya sukun.

Membacanya yaitu: h}uyyi>tum
8) Mad Lin ialah wawu sukun atau ya sukun didahului harakat fathah
bertemu huruf hidup dibaca waqof, dan panjangnya boleh, 1,2 alif
atau 3 alif. Contoh: ؼ
ٍ ىخو

ىخ ٍو ن
ٍ –ؼ

Keterangan: :

ؼ
ٍ ؼ – ىخ ٍو
 ىخ ٍو نwawu sukun bertemu huruf hidup

dibaca waqof . Membacanya yaitu: khauf
9) Mad Lazim Mutsaqqal kilmi yaitu mad bertemu tasydid dalam satu
kalimat. Panjangnya 3 alif (6 harakat). Contoh: ي
كالىالضآلٌٍ ى

ى

Keterangan:

ي
ىكالىالضآلٌٍ ى

mad alif bertemu tasydid dalam satu

kalimat. Membacanya yaitu: walad{d}a<lli>n
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10) Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi yaitu mad bertemu sukun dalam
kalimah. Panjangnya 3 alif. Contoh:

ٍآال ىف

Keterangan:

ٍآال ىف

mad alif bertemu sukun dalam kalimah.

Membacanya yaitu: al-a<na

11) Mad Lazim Mutsaqqal Harfi ialah mad bertemu tasydid dalam
huruf. Panjangnya 3 alif. Contoh: lam pada

ٌ الdan sin pada طس ٌم

Keterangan:  طسمmad bertemu tasydid dalam huruf. Membacanya

ٌ

yaitu: t}a>si<mmi<n
12) Mad Lazim Mukhaffaf Harfi ialah mad bertemu sukun dalam huruf.
Panjangnya 3 alif.
Contoh:
a) Sin pada  يّٰسdan طس
b) Mim pada حم
c) Lam pada الر
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d) Kaf, „ain, shod, pada كهيعص
e) „Ain, sin qaf, pada عسق

f) Sedangkan

 ح م ط ق رadalah mad thabi‟i panjangnya satu

alif.
Keterangan:

يّٰس

mad bertemu sukun dalam huruf. Membacanya

yaitu: ya>si<n
13) Mad Farqi ialah mad didahului hamzah bertemu sukun,
panjangnya 3 alif. Contoh: 39آللٌوي

Keterangan:

قي ٍل آللٌوي

قي ٍل

mad didahului hamzah bertemu sukun.

Membacanya yaitu: qul a<lla>h
v. Bab 7 mengulas tentang lam Jalalah
Adapun yang dimaksud lam jalalah, yaitu lam dari lafal Allah ()اىللٌوي.
Lam jalalah itu mempunyai 2 hukum, yaitu:
39

Dachlan Salim Zarkasyi, Pelajaran Ilmu Tajwid Praktis, (Semarang, Yayasan Pendidikan
Al-Qur‟an Raudhatul Mujawwadin, 1989), hlm. 27-3
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a. Dibaca tebal (tafkhim)
b. Dibaca tipis (tarqiq)
Adapun tanda lam jalalah dibaca tafkhim (tebal), yaitu apabila
sebelum lam jalalah berupa harakat fathah atau dhommah.

قي ٍل يى ىو اللَّوي ى

Contoh: د
اىح ي

قي ٍل يى ىو اللَّوي ى

Keterangan: د
اىح ي

sebelum lam jalalah bertemu harakat fathah.

Membacanya yaitu: qul huwa āllāhu ahadu
Adapun tanda lam jalalah dibaca tarqiq (tipis), yaitu apabila sebelum
lam jalalah berupa harakat kasroh.
Contoh: اللٌ ًو

Keterangan:

بً ٍس ًم
بً ٍس ًم اللٌ ًو

sebelum lam jalalah bertemu harakat kasrah.

Membacanya yaitu: bismillāhi
w. Bab 8 mengulas tentang Hukum Ra‟
Hukum huruf ra‟ itu ada 3 macam, yaitu:
a. Dibaca tebal (tafkhim)
b. Dibaca tipis (tarqiq)
c. Dapat dibaca tebal (tafkhim) dan Dibaca tipis (tarqiq)
Adapun tanda huruf ra‟ Dibaca tebal (tafkhim), yaitu manakala:
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a. Huruf ra‟ dibaca fathah, contoh: ف
يػرء ٍك ى

يى ي

Keterangan: ف
 يػرء ٍك ىMembacanya yaitu: yura<u>na

يى ي

b. Huruf ra‟ dibaca dhommah, contoh:

Keterangan: ك
لى ى

ىخٍيػ ير

ك
ىخٍيػ ير لى ى

Membacanya yaitu: khairu laka

c. Huruf ra‟ mati dan sebelumnya berupa harakat fathah, contoh:

Keterangan:

 ىكاىٍر ىس ىلMembacanya yaitu: wa arsala

d. Huruf ra‟ mati
contoh:

ىكاىٍر ىس ىل

dan

sebelumnya

berupa

harakat

dhommah,

ص ٍر ىف
اينٍ ي

Keterangan:

ص ٍر ىف
 اينٍ يMembacanya yaitu: uns}urna

e. Huruf ra‟ mati dan sebelumnya berupa harakat kasrah, tetapi
kasrahnya tidak asli dari kalimat itu, contoh:
Keterangan:  اًٍرحمMembacanya yaitu: irham

ٍى

اًٍرًجعً ٍى – اًٍر ىح ٍم
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f. Huruf ra‟ mati dan sebelumnya berupa harakat kasrah asli, seperti
sesudah ra‟ berupa salah satu huruf:

)(خ – ص – ض – غ – ط – ؽ – ظ
ض ٍغ وط قً ٍظ
َّ يخ
ص ى
contoh:

ً
ص – فًٍرقىةه
ق ٍرطى ه

ً
Keterangan: ص
 قرطى هMembacanya yaitu: qirt}asun
ٍ

Huruf-huruf tersebut dinamakan huruf isti‟la‟.
Adapun tanda ra‟ dibaca tarqiq (tipis), yaitu manakala:
a. Huruf ra‟ dibaca kasrah, contoh: ص ًر
ٍ كالٍ ىع

ى

Keterangan: ص ًر
ٍ  كالٍ ىعMembacanya yaitu: wal’as}ri

ى

b. Huruf ra‟ mati jatuh sesudah ya‟ mati, contoh:

ً  بMembacanya yaitu: bas}i>run
Keterangan: صٍيػر
ى ه

ًب
صٍيػهر
ى
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c. Huruf ra‟ mati sebelumnya berupa harakat kasrah asli, tetapi sesudah
ra‟ tidak ada huruf isti‟la‟, contoh:

فًٍر ىع ٍو ىف

Keterangan: ف
 فًر ىعو ىMembacanya yaitu: fir’awna

ٍ ٍ

Adapun huruf ra‟ dibaca tafkhim (tebal) atau tarqiq (tipis), yaitu manakala
ada ra‟ mati sebelumnya ada harakat kasrah dan sesudahnya berupa huruf
isti‟la‟ yang berharakat kasrah. Contoh: فًروؽ

ٍ

Keterangan:  فًروؽMembacanya yaitu: firqin

ٍ

x. Bab 9 membahas tentang Hukum Huruf Qalqalah
Huruf qalqalah yaitu:

ب ىج ود
(ؽ – ط – ب – ج – د) قىطٍ ي
Adapun huruf qalqalah itu ada 2 macam, yaitu:
a. Huruf qalqalah shughra
b. Huruf qalqalah kubra
Adapun yang dinamakan qalqalah shughra, yaitu huruf qalqalah yang
mati asli. Sedangkan bacaannya harus terang dan memantul.
Contoh:

ٍاًقٍػىرأ
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Keterangan: ٍ اًقٍػرأMembacanya yaitu: iqra’

ى

Adapun yang dinamakan qalqalah kubra, yaitu huruf qalqalah yang
matinya tidak asli. Tetapi karena waqaf. Bacaannya harus lebih terang dan
nyata. Contoh:

Keterangan:

احلى ًريٍ ًق
ٍ اب
ىع ىذ ى

احلى ًريٍ ًق
ٍ اب
 ىع ىذ ىMembacanya yaitu: ‘adza>bal hari>q

y. Bab 10 mengulas tentang Saktah
Adapun yang dimaksud dengan saktah, yaitu berhenti sebentar dengan
tanpa bernafas.
Contoh:

ًع ىوجان – قىػي نما لًييػٍن ًذ ير

Keterangan:

ًع ىوجان – قىػي نما لًييػٍن ًذ ير

Membacanya yaitu: ‘iwajan-qayyimal

liyundziru
z. Bab 11 mengulas tentang Takbir
Apabila anda khataman Al-Qur‟an maka disunnahkan membaca
takbir.
Adapun takbir itu dibaca mulai dari selesai membaca surah Adh- dhuha
dan seterusnya sampai sesudah membaca surah an-naas. Adapun lafal
takbir itu ada 3 macam, yaitu:
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اىللٌو اى ٍكبىػ ير
الىاًلىوى اًالَّ اللَّوي ىك اىللٌو اى ٍكبىػ ير
احلى ٍم يد
ٍ الىاًلىوى اًالَّ اللَّوي ىك اىللٌو اى ٍكبىػ ير ىكلًلَّ ًو
Keterangan: كبػر
ٍ اى

 اىللٌو ى يMembacanya yaitu: alla>hu> akbar

aa. Bab 12 mengulas tentang Sujud Tilawah
Apabila membaca Al-Qur‟an sampai pada ayat sajadah, maka
disunnahkan melakukan sujud tilawah.
adapun surah-surah Al-Qur‟an yang ada ayat-ayat sajadah, yaitu:
a. Pada akhir surah Al-Anfal, juz 9, ayat 206.
b. Pada akhir surah Ar-Ra‟d, juz 12, ayat 15.
c. Pada akhir surah An-Nahl, juz 14, ayat 49.
d. Pada akhir surah Al-Isra‟, juz 15, ayat 109.
e. Pada akhir surah Maryam, juz 16, ayat 58.
f. Pada akhir surah Al-Hajj, juz 17, ayat 77.
g. Pada akhir surah Al-Furqan, juz 19, ayat 60.
h. Pada akhir surah An-Naml, juz 19, ayat 26.
i. Pada akhir surah Sajadah, juz 21, ayat 15.
j. Pada akhir surah Shad, juz 23, ayat 24.
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k. Pada akhir surah Fushshilat, juz 24, ayat 37.
l. Pada akhir surah An-Najm, juz 27, ayat 62.
m. Pada akhir surah Al-Insyiqaq, juz 30, ayat 21.
n. Pada akhir surah Al-Alaq, juz 30, ayat 19.
Keterangangan: mengenai cara sujud tilawah ialah dengan menghadap
kiblat dalam keadaan suci, baik dengan berdiri ataupun dengan duduk, lalu
takbir dengan niat melakukan sujud tilawah, kemudian sujud sekali saja.
Adapun bacaannya adalah sebagai berikut:

ًً
ىح ىس ين
ٍ صىرهي تىػبى ىارىؾ اللَّوي أ
ص َّوىرهي ىك ىش َّق ْسىٍ ىعوي ىكبى ى
ىس ىج ىد ىك ٍج ًهى للَّذل ىخلى ىقوي ىك ى
ًً ٍ
ي
اْلىالق ى
Membacanya yaitu: sajada wajhiya lilladi> khalaqahu> wa sawwarahu> wa

saqqa sam’ahu> wa basarahu> taba>rakallahu> ahsanulkha>liqi>na
bb. Bab 13 mengulas tentang Makhraj
Setiap orang yang hendak membaca Al-Qur‟an perlu sekali
memperhatikan ketentuan-ketentuan atau cara-cara mengeluarkan suara
huruf-huruf hija‟iyah dari mulut, atau yang terkenal dengan sebutan
makhraj. Adapun tempat asal keluar huruf itu ada lima tempat, yaitu:
a. Keluar dari lubang mulut
b. Keluar dari tenggorokan
c. Keluar dari lidah
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d. Keluar dari bibir
e. Keluar dari pangkal hidung.
cc. Bab 14 mengulas tentang Waqaf (berhenti)
Tanda-tanda waqaf:
a.

( ـwaqaf lazim) : lebih utama berhenti.

b.

ط

)waqaf muthlaq) : boleh berhenti dan boleh terus, tapi utama

berhenti.
c.

) جwaqaf jaiz) : boleh berhenti dan boleh terus, tapi utama berhenti.

d.

) قفwaqaf mustahab) : berhenti lebih utama, tapi terus/ washol juga
boleh.

e.

) قلىAl-waqfu aula ) : berhenti lebih utama.

f.

) زwaqaf mujawwaz) : boleh berhenti, tapi lebih baik washol/ terus.

g.

ص

)waqaf murakhkhash) : boleh berhenti, tapi lebih baik washol/

terus.
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h.

) صلىAl-washlu aula) : disambung/ terus lebih utama.

i.

) ؽQiila waqfu) : boleh waqaf, tapi utama washol/ terus.

j.

) الla nafiq) : tidak boleh waqaf, yakni lebih utama washol/ terus.

k.

.‟. (waqaf mu‟anaqah) : bila berhenti, berhentilah pada salah satu
tanda tersebut, jangan pada kedua-duanya.40

dd. Bab 15 mengulas tentang Bacaan-bacaan
Diantara bacaan-bacaan yang berlaku ketika membaca Al-Qur‟an yaitu:
1. Bila selesai membaca Al-Qur‟an surah Ghasyiyah, ayat 24:

)42 : اب ٍاالى ٍكبىػىر (الغاشية
فىػييػ ىعذبيوي اللَّوي الٍ ىع ىذ ى
Keterangan: Membacanya yaitu: fayu’addibuhulla>hul ’adza>bal akbar
Disunnahkan membaca:

.ك
ىرب اى ًع ٍذًَن ًم ٍن ىع ىذابً ى
Keterangan: Membacanya yaitu: rabbi a’idzni> min ‘adza>bika
2. Apabila selesai membaca Al-Qur‟an surah Ghasyiyah,ayat 26:

ً
)42 : ي ًح ىسابىػ يه ٍم (الغسية
يّتَّ ا َّف ىعلى ٍ ى
40

Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzury, terj. Kyai Ahmad Muthohar bin
Abdurrahman Al-Maraqy, Terjemah Tuhfatul Athfal, hlm. 31.
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Keterangan: Membacanya yaitu: tsumma inna ‘alaina hisa>bahum
Disunnahkan membaca:

ىرب ىح ًسٍب ًِن ًح ىسابنا يى ًسٍيػنرا
Keterangan: Membacanya yaitu: rabbi hasibni> hisa>bay yasi>ra>
3. Apabila selesai membaca Al-Qur‟an surah At-Tiin, ayat 8:

ً ً ٍ اىلىيس اللَّو بًاىح ىك ًم
)8 :ي (التي
احلىاكم ٍ ى
ٍ ٍ ى ي
Keterangan: Membacanya yaitu: alaysallahu> biahkamil ha>kimi>n
Disunnahkan membaca:
41

ً بػلىى كاىنىا علىى ىذالًك ًمن الٍش
َّاى ًديٍ ىن
ى ى ى
ى ى

Keterangan: Membacanya yaitu: bala> wa ana> ‘ala> dza>lika minas

shsha>hidi>n

B. Relevansi Kajian Ilmu Tajwid Pada Kitab Tuh}fatul Athfa>l Karya

Syaikh

Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry Dengan
Materi Ajar Al-Qur’an Hadits Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
Materi Al-Qur‟an Hadits secara garis besar terdiri dari beberapa pokok
bahasan, salah satu pokok bahasan yang ada dalam materi Al-Qur‟an Hadits
41

Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzury, terj. Kyai Ahmad Muthohar bin
Abdurrahman Al-Maraqy, Terjemah Tuhfatul Athfal, (Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi‟i, 2002)hlm.
47.
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kelas VI Madrasah Ibtidaiyah adalah materi tentang Tajwid. Materi ini sesuai
dengan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan yakni mamahami ilmu
membaca Al-Qur‟an. Tajwid dijadikan sebagai bagian dari materi Al-Qur‟an
Hadits diharapkan membantu terwujudnya sosok individu yang mampu
membaca dan menuulis Al-Qur‟an

dan mengamalkan Al-Qur‟an.

Sebagaimana salah satu tujuan pokok Al-Qur‟an Hadits yakni melaksanakan
Al-Qur‟an dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam. Tajwid merupakan
ilmu yang wajib di pelajari oleh setiap muslim dan muslimah yang telah
mukallaf (yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan
agama).
Tajwid dalam kitab Tuh}fatul Athfa>l membahas keseluruhan mulai dari
hukum nun mati dan tanwin, hukum nun dan mim bertasydid, hukum mim
mati, hukum lam ta‟rif dan lam fiil, tentang idgham mitslain, mutaqarribain
dan mutajanisain, pembagian mad meliputi hukum-hukum mad dan
pembagian mad lazim, tentang lam jalalah, tentang hukum ra‟, hukum huruf
qalqalah, tentrang saktah, tentang takbir, tentang sujud tilawah, makhraj,
waqaf (berhentri), dan juga tentang bacaan-bacaan.
Sedangkan tajwid dalam materi Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah
Ibtidaiyah yaitu membahas tentang pembagian mad yang meliputi hukumhukum mad dan pembagian mad lazim.
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Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa
kajian ilmu tajwid pada kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin
Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry relevan dengan ilmu tajwid
dalam Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah. Relevansinya terdapat
pada bab Mad.
Pada revisi buku ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI cetakan tahun 2016,
materi mad yang diajarkan sama dengan yang ada di dalam kitab Tuh}fatul

Athfa>l. Namun yang membedakan pada buku siswa hanya membahas
gambaran umum tentang Mad. Dan materi mad yang diajarkan dibuku ajar
Al-Qur‟an Hadits kelas VI adalah: (1) Mad Asli, (2) Mad Far‟i (Mad Wajib
Muttasil )متٌصل

)مد كاجب, dan Mad Ja‟iz Munfasil ((مد جائز منفصل, saja.

Sedangkan materi mad pada kitab Tuh}fatul Athfa>l adalah: (1) Mad
Thabi‟i, (2) Mad Far‟i (Mad wajib Muttashil, Mad Jaiz Munfashil, Mad
„Aridl Lissukun, Mad „Iwadl (Mad Shilah Mad Shilah Qashirah, Mad Shilah
Thawilah), Mad Badal, Mad Tamkin, Mad Lin, Mad Lazim Mutsaqqal kilmi,
Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi, Mad Lazim Mutsaqqal Harfi, Mad Lazim
Mukhaffaf Harfi, Mad Farqi). Jadi relevansi kitab Tuh}fatul Athfa>l dengan
materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah hanya pada materi
Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan kajian ilmu tajwid pada kitab Tuh}fatul Athfa>l karya
Syaikh Sulaima>n Bin Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry
dengan materi ajar Al-Qur‟an Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah, dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Materi Tajwid pada kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaima>n Bin
Husain Bin Muhammad Bin Syalabi Al-Jamzu>ry yang berjumlah 61
nadzam, membahas tentang materi tajwid antara lain: Hukum Nun Mati
dan Tanwin, Hukum Nun dan Mim Bertasydid, Hukum Mim Mati
(Sukun), Hukum Lam Ta‟rif dan Lam Fiil, Idgham Mitslain, Mutajanisain
dan Mutaqarribain, pembagian Mad, pada subbab ini memuat tentang
Hukum-hukum Mad, Pembagian Mad Lazim, Lam Jalalah, Hukum Ra‟,
Hukum Huruf Qalqalah, Saktah, Takbir, Sujud Tilawah, Makhraj, Waqaf
(berhenti), dan Bacaan-bacaan.
2. Relevansi kitab Tuh}fatul Athfa>l karya Syaikh Sulaiman Bin Husain Bin
Muhammad bin Syalabi Al-Jamzury dengan

materi ajar Al-Qur‟an

Hadits kelas VI Madrasah Ibtidaiyah hanya pada materi Mad Wajib
Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil.
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B. Saran
1. Pendidik
Pengajaran dan pembimbingan siswa untuk dapat mengetahui, dan
memahami ilmu tajwid serta membentuk kelancaran dalam membaca dan
menulis al-qur‟an siswa,dan sangat perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini
dikarenakan tajwid merupakan salah satu dari pokok mengkaji Al-Qur‟an,
dan juga sangat penting dalam memahami bacaan Al-Qur‟an.
2. Lembaga pendidikan
Untuk lembaga pendidikan diharapkan untuk menyediakan referensi
buku bacaan sebagai penunjang pembelajaran materi dasar, seperti kitab
Tuhfatul Athfal karya Syaikh Sulaiman Bin Husain Bin Muhammad Bin
Syalabi Al-Jamzury ini dapat dijadikan sebagai referensi materi dasar
khususnya mengenai tajwid.

87

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Tombak. Ilmu Tajwid Populer 17 Kali Pandai. Jakarta: Amzah, 2008.
Al-Hanif, Abu Rifqi. Pelajaran Ilmu Tajwid. Surabaya: Terbit Terang, 2007.
Al-Jamzury, Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad. terj. Kyai Ahmad
Muthohar bin Abdurrahman Al-Maraqy, Terjemah Tuhfatul Athfal, Jakarta:
Pustaka imam Asy-syafi‟i, 2002.
Al-Mahmud, Syeh Muhammad. Terj. Ustadz Ahmad Sunarto. Terjemah Hidayatul
Mustafid. Semarang: Pustaka Al-alwiyyah, 1412 H.
Al-Qaththan, Syaikh Manna‟. terj. H. Aunur Rafiq El-Majni, Lc. MA, Pengantar
Studi Ilmu AlQur‟an. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
Arwani, M. Ulin Nuha, dkk. Thoriqoh Baca Tulis dan Mengahafal Al-Qur‟an
Yanbu‟a. Kudus: Pondok Tahfidh Yanba‟ul Qur‟an, 2010.
Asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/tujuan-dan-fungsi-mapel-quran-hadits.html?m=1
diakses pada tanggal 21/03/2018 pukul 10 : 30 WIB.
Birri, Al Haajj Maftuh bin Basthul. Standar Tajwid Bacaan Al-Qur‟an. Kediri:
Madrasah Murottilil Qur‟an P.P. Lirboyo Kediri, 2000.
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2006.
H. Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
Hakim, M. Nur. Metodologi Studi Islam. Malang: UMM Press, 2005.
http://arrazifahrudin.blogspot.co.id/2017/03/biografi-imam-al-jamzuri.html

diakses

pada tanggal 13-02-2018 pukul 17:00 WIB.
http://dinulislami.blogspot.co.id/2013/06/hukum-dan-tujuan-mempelajari-ilmutajwid.html, diakses pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 06:46
https://budihafidz.wordpress.com/tag/tujuan-dan-hukum-mempelajari-tajwid/ diakses
pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 07:00.
Humam, As'ad. Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis. Yogyakarta: Team Tadarus
AMM, 2005.

88

Imana, Yudi. Sudah Baik dan Benarkah Bacaan Al-Quranku?. Bandung: Khazanah
Intelektual, 2009.
Mayak, Al-ma‟had DH. Risalah Tajwid. Ponorogo: DH Press, 2009.
Mayak, Khuddamu al- Ma‟had DH. Ilmu Tajwid Penuntun Membaca Al-Qur‟an
(Ponorogo: DH Press, 2012.
Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo: STAIN Po Press,
2009.
Shultan, H. Muwahid, dan Soim. Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras,
2013.
Soenarto, Ahmad. Pelajaran Tawid Praktis dan Lengkap, Jakarta: Pustaka Amani,
2008.
Suntari. Qur‟an Hadits. Jakarta: Kementerian Agama, 2016.
Tafsir, Ahmad. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008.
Umamah,

Abu.“Terjemah

Matan

Tuhfatul

Athfal”,

dalam

http://abangdani.wordpress.com/ 2010/07/28/terjemah-matan-tuhfatul-athfalwal-ghilman-plus-download-pdf, diakses 20 Februari 2018.
Yunardi, H.E Badri. Pedoman Tajwid Transliterasi Al-Qur‟an (PTTQ) Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur‟an, 2007.
Zarkasyi, Dachlan Salim Pelajaran Ilmu Tajwid Praktis, (Semarang, Yayasan
Pendidikan Al-Qur‟an Raudhatul Mujawwadin, 1989.

