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STANDAR KOMPETENSI 10:   

Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf. 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

10.1. Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf. 

10.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan surat-

surat Al-Quran. 

10.3. Mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan surat-surat Al-

Quran.  
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Sudah ada beberapa hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang kalian pelajari 

sejak di kelas tujuh hingga di pertengahan kelas delapan ini. Apa yang sudah kalian 
pelajari sangat terkait dengan cara dan teknik pembacaan al-Quran dengan benar, 
terutama dalam hal membunyikan huruf-huruf al-Quran baik yang berharakat, 
yang mati, maupun yang terkait dengan pertemuan antara huruf yang satu dengan 
huruf yang lain. Inilah yang kalian pelajari dalam hukum bacaan nun mati/tanwin, 
hukum bacaan mim mati, hukum bacaan “Al”, hukum bacaan idgham, hukum 
bacaan qalqalah, dan hukum bacaan lam-ra’ (tafkhim dan tarqiq).  

Di samping hukum-hukum bacaan yang pokok seperti di atas kalian juga 
masih harus mengetahui dan memahami hukum-hukum pokok lain yang juga 
sangat penting, yaitu yang terkait dengan hukum mad dan waqaf. Dua hukum 
bacaan ini sangat terkait dengan etika membaca al-Quran dan sekaligus juga 
mempengaruhi makna dari ayat-ayat al-Quran yang kalian baca. Jika kalian salah 
dalam membaca panjang atau pendek (mad) suatu kata atau ayat dalam al-Quran, 
maka kalian akan salah dalam memberikan makna atau arti dari yang kalian baca. 
Begitu juga halnya jika kalian tidak tepat berhenti dalam hal membaca ayat al-
Quran (waqaf). Karena itulah dua hukum bacaan mad dan waqaf ini juga sangat 
penting untuk kalian perhatikan dan pada akhirnya dapat kalian praktekkan ketika 
kalian membaca ayat-ayat al-Quran.  

Dua hukum bacaan tersebut akan kalian pelajari satu persatu pada semester 
dua ini. Dan pada bagian ini (bab 6) akan diuraikan satu persatu mulai dari hukum 
bacaan mad kemudian hukum bacaan waqaf. 
 
 

A. Hukum Bacaan Mad 

 
Perlu diperhatikan: 
 
Dalam pembacaan ayat-ayat al-Quran kalian mungkin sering mendengarkan para 
pembaca al-Quran terkadang membaca ayat dengan suara yang panjang dan 
terkadang dengan suara yang pendek. Bahkan dalam perlombaan membaca al-
Quran (Musabaqah Tilawatil Quran), para qari’ (pembaca al-Quran) terkadang 
membacanya dengan sangat panjang dan menghiasinya dengan lagu yang 
berkelak-kelok. Inilah yang dalam ilmu tajwid disebut bacaan mad atau bacaan 
panjang. Membaca ayat-ayat al-Quran memang berbeda dengan membaca 
kalimat-kalimat berbahasa Arab yang bukan al-Quran. Selain al-Quran tidak ada 
aturan hukum bacaan mad. Karena itu ketika membaca kalimat Arab selain al-
Quran, kalian tidak harus membeda-bedakan bacaan-bacaan panjang yang ada. 
Akan tetapi, dalam pembacaan ayat-ayat al-Quran kalian harus membacanya 
dengan panjang yang berbeda-beda, tergantung pada jenis madnya. Untuk itulah 
memahami hukum bacaan mad ini sangat penting bagi kalian, sehingga kalian 
dapat membaca panjang pendek ayat-ayat al-Quran dengan benar. 
  

 
 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 2 SMP 
 

3 

Untuk mengetahui dan memahami hukum bacaan mad dengan benar, berikut 
akan diuraikan pengertian mad, macam-macamnya, dan masing-masing contoh dari 
macam-macam mad tersebut. 
 
 

1. Pengertian Mad 

Dari segi bahasa, kata mad berasal dari bahasa Arab mad yang berarti 
memanjangkan atau tambah. Sedang menurut istilah, mad berarti memanjangkan 
suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad. Secara mudah hukum 
bacaan mad berarti hukum bacaan panjang. Lawan dari bacaan mad adalah bacaan 
qashar yang berarti bacaan pendek, yakni memendekkan bunyi atau suara huruf 
mad yang sebenarnya dibaca panjang.  

Adapun huruf-huruf yang dibaca panjang atau huruf-huruf mad ada tiga 
macam, yaitu: 

a. Huruf wau mati ( ْو) yang berada setelah huruf yang berharakat dlammah ( ُـ). 
Contoh: 

 

 َرُسْولٌ     َسيَـُقْوُلْونَ   َكَفُرْوا    ُكْونـُْوا

b. Huruf ya’ mati ( ْي) yang berada setelah huruf yang berharakat kasrah ( ِـ). 
Contoh: 

 

رٌ    َحِكْيمٌ     َخاِمِدْينَ   الرِشْيدُ     َكِبيـْ
c. Huruf alif (ا) yang berada setelah huruf yang berharakat fathah ( َـ). Contoh: 

 َقالَ     َماَشاَء اهللاُ     ِإياكَ   الصَيامُ 

 
Jika kalian membaca huruf-huruf seperti di atas maka kalian harus membaca 

panjang. Adapun panjangnya dapat kalian sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku (nanti diuraikan di bawah). 

 
 

2. Pembagian Mad 

Bacaan mad ini secara umum dibagi dua, yaitu mad thabi’iy ( ْيِعيّ َمْد طَبِ  ) dan 

mad far’iy ( َّمْد فَـْرِعي). 
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a. Mad thabi’iy ( َّمْد طَِبْيِعي) 
Dari segi bahasa mad berarti panjang, thabi’iy berarti biasa. Jadi, mad thabi’iy 

berarti mad biasa, atau sering disebut mad asli ( َّمْد َأْصِلي).  
Ketentuan mengenai mad thabi’iy sama dengan ketentuan mad secara umum 

seperti di atas. Jadi, mad thabi’iy terjadi bila ada huruf alif (ا) terletak sesudah 
harakat fathah ( َـ), huruf ya’ mati ( ْي) terletak sesudah harakat kasrah ( ◌ِ ـ ), dan huruf 

wawu mati ( ْو) terletak sesudah harakat dlammah ( ُـ). Contoh dari ketika bentuk mad 
itu terkumpul dalam kalimat  نـُْوِحْيَحـا . Cara membacanya harus dipanjangkan satu 
alif atau dua harakah (gerakan). Adapun contoh mad thabi’iy dalam kalimat dapat 
kalian lihat seperti di bawah ini: 

 

No. Contoh Bacaan 
Hukum 
Bacaan 

Keterangan 

 Mad thabi’iy َك نـَْعُبدُ ياإِ  .1

Huruf alif (ا) jatuh sesudah 
fathah, dibaca satu alif/dua 
harakah 

2.  َن ٰاَمنُـْواِذيْ اَل Mad thabi’iy 

Huruf ya’ mati ( ْي) jatuh sesudah 
kasrah, dibaca satu alif/dua 
harakah 

 Mad thabi’iy  بِ ُضوْ َغْريِ اْلَمغْ   .3

Huruf wawu mati ( ْو) jatuh 
sesudah dlammah, dibaca satu 
alif/dua harakah 

 
 
 

b. Mad far’iy ( َّمْد فَـْرِعي) 
Dari segi bahasa mad berarti panjang, far’iy berarti cabang. Maksud mad 

far’iy di sini adalah semua bacaan mad (panjang) selain dari mad thabi’iy atau mad 
ashli. Mad far’iy berjumah 14 macam. Secara rinci tentang 14 mad ini dapat dilihat 
di bawah ini: 
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1)  Mad wajib muttashil ( ِْصلَمْد َواِجْب ُمت). 
Mad wajib muttashil adalah mad thabi’iy yang bertemu dengan hamzah (ء) 
dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan sampai dua setengah alif 
atau lima harakah (gerakan). Contoh: 
 

 وْۤءٌ ا     سُ ِنيْۤئً َء     هَ يْۤ ًال     َوجِ آئِ عَ      َفآءَ ُحنَـ      َتآءِ الش      آءَ جَ 
 

2)  Mad jaiz munfashil ( َْفِصل  (َمْد َجائِْز ُمنـْ
Mad jaiz munfashil adalah mad thabi’iy yang bertemu dengan hamzah (ء) tidak 
dalam satu kata, artinya mad thabi’iy dan huruf hamzah berada dalam kata 
yang berlainan. Cara membacanya dipanjangkan sampai dua setengah alif atau 
lima harakah (gerakan). Contoh: 
 

 نـُْفَسُكمْ آ أَ ال     قـُوْ ْوآ إِ ْطَعَمُهْم     أُِمرُ يْۤ أَ َبًدا     الذِ آ أَ هَ ْعُبُد     ِفيْـ  أَ َآل 
 

3)  Mad lazim kilmi mutsaqqal ( ْلَمْد َالزِْم ِكْلِمى ُمثـَق) 
Mad lazim kilmi mutsaqqal adalah mad thabi’iy yang bertemu dengan huruf 
yang bertasydid dalam satu kata. Cara membacanya harus dipanjangkan 
sampai tiga alif atau enam harakah (gerakan) dengan tetap memperhatikan 
huruf bertasydid sesudah mad. Contoh: 
 

 َوَال الض ْنيَ     َوَال حتََ آل ْوَن     تَْأُمرُ آض َْوالۤوين      آفاصاِت َصف 
 

4)  Mad lazim kilmi mukhaffaf ( ْفَمْد َالزِْم ِكْلِمى ُخمَف) 
Mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad thabi’iy yang bertemu dengan huruf 
yang bersukun tidak di akhir kata. Cara membacanya harus dipanjangkan 
sampai tiga alif atau enam harakah (gerakan) dengan tetap memperhatikan 
huruf bersukun sesudah mad. Contohnya hanya ada dalam satu kata, yaitu: 
 

 نَ آْالٰ    
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5)  Mad farq ( ٌَمْد فَـْرق) 
Mad farq adalah bertemunya dua hamzah, yaitu hamzah istifham (untuk 
bertanya) dan hamzah washal pada alif lam ma’rifah. Cara membacanya harus 
dipanjangkan sampai tiga alif atau enam harakah (gerakan) dengan tetap 
memperhatikan huruf sesudah mad. Contoh: 

 هللاُ آالذَكَرْيِن         ُقْل آاُقْل 
 

6)  Mad lazim harfi musyba’ mutsaqqal ( ْلَمْد َالزِْم َحْرِىف ُمْشَبْع ُمثـَق) 
Mad lazim harfi musyba’ mutsaqqal adalah bacaan mad pada potongan huruf di 
awal surat al-Quran (fatihatussurah). Huruf-huruf yang dibaca dengan mad 

lazim harfi musyba’ mutsaqqal ini ada delapan, yaitu:   ن  ق  ص  ع  س  ل
 Cara membacanya .نـََقـَص َعَسـُلُكمْ   :yang terkumpul dalam kalimat  ك  م 
harus dibaca dengan nama hurufnya dan dipanjangkan sampai tiga alif atau 
enam harakah (gerakan). Contoh: 

 

   ۤعصۤ ٰهيٰـ كۤ     ۤعۤسۤق     لۤـمّۤ ا     مۤ ح    سۤ يٰ      قۤ      صۤ      نۤ 
 

7)  Mad lazim harfi mukhaffaf ( ْفَمْد َالزِْم َحْرِىف ُخمَف) 
Mad lazim harfi mukhaffaf adalah bacaan mad pada potongan huruf di awal 
surat al-Quran (fatihatussurah) seperti pada mad lazim harfi musyba’ 

mutsaqqal, tetapi huruf-hurufnya berbeda, yakni pada lima huruf:     ح   ي
طَـاِهرٌ َحـيyang terkumpul dalam kalimat    ط   ه   ر . Cara membacanya 

dibaca seperti mad thabi’iy dan dipanjangkan satu alif atau dua harakah, 
kecuali huruf alif yang harus dibaca dengan nama hurufnya dan tidak 
dipanjangkan.  Contoh: 

 

   رٰ لۤـا  ٰطٰه   ۤعۤص     ٰهيٰـ ۤم     كۤ حٰ ۤس    يٰ  
 

8)  Mad ‘aridl lissukun ( ُِكْونَمْد َعاِرْض لِلس) 
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Mad ‘aridl lissukun adalah mad thabi’iy yang bertemu dengan huruf yang 
dimatikan karena waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sampai tiga alif 
atau enam harakah (gerakan), dan ini yang lebih utama, atau dipanjangkan 
satu alif atau dua alif saja. Contoh: 
 

 اسِ َمِلِك ال     َبابِ أُوُلو اْألَلْ   ُقْونَ اْلُمتـاْلَعالَ    ن ِفْيلِ بَِأْصَحاِب الْ    ِمْنيَ َرب 
 

9)  Mad badal ( َْمْد َبَدل) 
Mad badal adalah mad yang berasal dari penggantian huruf hamzah mati 
dengan huruf alif, ya’, atau wawu, disesuaikan dengan harakat huruf 
sebelumnya, seperti yang berlaku pada mad thabi’iy. Cara membacanya 
dipanjangkan satu alif atau dua harakah. Contoh: 
 

 تـُْوا ـ أُْؤتـُْواوْ أُ  تُـْوِينْ ـ ِإئْـتُـْوِينْ    ِإيْـ انًا ـ ِإْئَمانًا     ِإميَْ ٰ◌َمَن ـ أَْأَمَن     أ

 

10)  Mad ‘iwadl ( َْمْد ِعَوض) 
Mad ‘iwadl adalah mad yang terjadi karena penggantian fathatain ( ًــ) menjadi 
fathah seperti mad thabi’iy karena diwaqafkan. Cara membacanya dipanjangkan 
satu alif atau dua harakah. Contoh: 
 

ًرا و ِنَساۤ       ًمايْ َغُفْورًا رحِ   ًدىَعَلى الناِر هُ      ءً َكِثيـْ
 

11) Mad tamkin ( َْمْد َمتِْكْني) 
Mad tamkin adalah mad yang terjadi ketika berhimpunnya dua huruf ya’, yang 
pertama bertasydid dan berharakat kasrah dan yang kedua sukun/mati. Mad 
ini sebenarnya sama dengan mad thabi’iy. Cara membacanya dipanjangkan satu 
alif atau dua harakah. Contoh: 
 

 يـْنيَ احلََْوارِ       يـْنيَ أُم     ْم  يـْيتُ      حُ يـْنيَ النبِ 
 

12)  Mad lain ( َْمْد َلْني) 
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Mad lain adalah mad yang terjadi jika ada wawu mati ( ْو) atau ya’ mati ( ْي) yang 

jatuh sesudah huruf berharakat fathah dan bertemu huruf hidup yang 
diwaqafkan. Cara membacanya lunak dan dipanjangkan satu alif, dua alif, atau 
tiga alif. Contoh: 
 

يـْٰلِف قُـ       ْوتُ يُْدرِْكُكُم اْلمَ    ْوفٍ ِمْن خَ       َرْيشٍ ِإلِ
 

13) Mad shilah qashirah ( َْرة  (َمْد ِصَلْة َقِصيـْ
Mad shilah qashirah adalah mad yang terjadi pada huruf ha’ dlamir yang 
didahului huruf berharakat. Cara membacanya dipanjangkan satu alif. Contoh: 
 

 ’هَفأُم      ’هلَ      ’هنـَْفسَ      ’هِإن      هِ بِ 
 

14) Mad shilah thawilah ( ْ◌َمْد ِصَلة َطِويـَْلْة ) 
Mad shilah thawilah adalah mad seperti mad shilah qashirah yang bertemu 
dengan hamzah yang berharakat. Cara membacanya seperti mad jaiz munfashil, 
dipanjangkan sampai dua alif setengah atau lima harakah. Contoh: 
 

اٰ َحٌد     ِمْن ُدْونِ أَ ۤ’ هْخَلَدُه     ملَْ يـَرَ أَ ۤ’ هلَ   ِهلَةً ِه ۤ
 
 

3. Mempraktekkan hukum bacaan mad 

Cobalah kalian mencari potongan-potongan ayat al-Quran yang mengandung 
hukum bacaan mad lalu masukkan ke dalam kolom bacaan ‘ayat al-Quran’, 
kemudian sebutkan hukum bacaan mad dari masing-masing potongan ayat yang 
kalian temukan dan jelaskan pula alasannya. Tabel di bawah akan membantu 
kalian dalam mengidentifikasi hukum bacaan mad ini. 

 
 

No. Ayat Al-Quran Hukum Bacaan Keterangan 

 1.    

 2.    

 3.    
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 4.    

 Dst.    

 

 
Sebagai contoh kalian dapat memperhatikan ayat-ayat al-Quran dalam surat-

surat pendek di bawah ini. 
 

a.  QS. al-Qadar (97): 1-5:  
 

َلـــِة اْلَقـــْدرِ  أَنـَْزْلَنـــاُه ِيفْ  آِإنـــ َلـــُة اْلَقـــْدر آَوَمـــ)  ١(لَيـْ َلـــُة اْلَقـــْدِر )  ٢(أَْدرَاَك َمـــا لَيـْ لَيـْ
ــٌر ِمــْن أَْلــِف َشــْهرٍ  ِــْم ِمــْن ُكــل ُح ِفيْـ ِئَكــُة َوالــروْ تـَنَـــزُل اْلَمَآل )  ٣(َخيـْ َهــا بِــِإْذِن َر

 ).٥-١: القدر) (٥(ْلَفْجرِ َسَالٌم ِهَي َحىت َمْطَلِع ا)  ٤(أَْمرٍ 
 

Artinya: “1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam 
kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?  3. Malam 
kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-
malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala 
urusan. 5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (QS. al-Qadar 
(97): 1-5). 

 
b.   QS. an-Naba’ (78): 1-13: 
 

 
 

Artinya: “1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? 2. Tentang berita 
yang besar, 3. yang mereka perselisihkan tentang ini. 4. Sekali-kali tidak; kelak 
mereka akan mengetahui, 5. kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka akan 
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mengetahui. 6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?, 7. 
dan gunung-gunung sebagai pasak?, 8. dan Kami jadikan kamu berpasang-
pasangan, 9. dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, 10. dan Kami jadikan 
malam sebagai pakaian, 11. dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, 
12. dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh, 13. dan Kami 
jadikan pelita yang amat terang (matahari),” (QS. an-Naba’ (78): 1-13). 

  
  
 

B.  Hukum Bacaan Waqaf 
 
 

Perlu diperhatikan: 

Dalam membaca al-Quran, seorang qari’ (pembaca laki-laki) atau qari’ah  
(pembaca perempuan), di samping harus memperhatikan hukum-hukum bacaan 
yang sudah diuraikan di atas, masih dituntut untuk memperhatikan kapan dia 
harus berhenti dan kapan dia harus terus dalam bacaannya. Terkait dengan hal 
ini, ilmu tajwid memberikan aturan-aturannya dengan tema waqaf dan washal. 
Waqaf artinya berhenti, maksudnya seorang pembaca dianjurkan berhenti dalam 
kondisi-kondisi tertentu. Sedang washal artinya terus, maksudnya seorang 
pembaca dianjurkan untuk melanjutkan bacaannya, dan tidak baik jika dia 
berhenti. Untuk memudahkan para pembaca apakah dia harus berhenti atau 
harus terus, para ulama kemudian memberikan tanda-tanda khusus (tanda-tanda 
waqaf dan washal) yang dapat dipedomani oleh para pembaca ketika membaca al-
Quran. Untuk kejelasan hukum waqaf tersebut di bawah ini dapat kalian ikuti 
uraiannya. 

 
 

Untuk mengkaji hukum bacaan waqaf dengan rinci, berikut ini akan diuraikan 
satu persatu mulai dari pengertiannya, macam-macam serta tanda-tandanya, dan 
contoh-contohnya. 
 
 

1. Pengertian waqaf, washal, dan ibtida’ 

Secara lughawi (arti bahasa) waqaf berarti berhenti atau menahan gerakan. 
Sedang dalam pengertian ilmu tajwid waqaf adalah memutuskan suara di akhir 
kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Dengan 
mudah dapat dipahami bahwa waqaf adalah berhenti dari suatu bacaan al-Quran 
untuk meneruskan bacaan selanjutnya.  

Sedang washal secara lughawi berarti sambung-menyambung atau 
melanjutkan. Sedang menurut istilah washal berarti melanjutkan bacaan tanpa 
disertai bernafas, meskipun boleh berhenti (waqaf). Artinya seorang yang membaca 
al-Quran dengan washal berarti dia harus membaca terus bacaannya atau bacaan 
selanjutnya tanpa berhenti dan tanpa bernafas. Misalnya ketika membaca washal 
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surat al-Ikhlash ayat pertama dan kedua yang sebenarnya boleh diwaqafkan, 

sehingga bunyinya menjadi:  َُمدُقْل ُهَو اهللاُ َأَحدُ ِن اهللاُ  الص . 
Adapun ibtida’ adalah memulai kembali bacaan setelah berhenti (waqaf). Ibtida’ 

bisa dilihat pada dua hal, yaitu: pertama, memulai membaca al-Quran untuk 
pertama kalinya, misalnya memulai membaca surat al-Fatihah dengan membaca: 

 Kedua, memulai membaca al-Quran setelah berhenti yang , ِبْسِم اِهللا الرْمحَِن الرِحْيمِ 

semula sudah membaca al-Quran, misalnya membaca surat al-Fatihah, ayat 
pertama dan kedua, lalu berhenti dan memulai membaca ayat yang ketiga. Pada 
saat memulai membaca ayat yang ketiga itu juga dinamakan ibtida’. 
 

 

2.  Cara membunyikan bacaan Waqaf 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam membunyikan bacaan wakaf, 
di antaranya adalah: 
a. Menghilangkan tanda bacaan tanwin dan diganti dengan tanda bacaan aslinya, 

seperti fathatain ( ًـ) diganti dengan fathah. Sedang tanwin lainnya, yakni kasratain 
 :diganti dengan sukun atau mati. Adapun contohnya (ٌـ ) dan dlammatain (ٍـ )

 

No. Tertulis Dibaca 

 الَ َحَراًما َوَحالَ  الً َحَراًما َوَحالَ   .1 
 َباَأَخاُهْم ُشَعيْ  ًباَأَخاُهْم ُشَعيْ  .2 
 بْ َذاَت هلََ  بٍ َذاَت هلََ  .3 
 دْ ِمْن َمسَ  دٍ ِمْن َمسَ  .4 
 دْ ُهَو اهللاُ َأحَ  دٌ ُهَو اهللاُ َأحَ  .5 
 دْ وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأحَ  دٌ وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأحَ  .6 

 
 
b. Mematikan huruf terakhir pada lafazh yang diwaqafkan. Cara ini dapat dilakukan 
pada hal-hal di bawah ini: 
1) Huruf terakhir pada lafazh yang diwaqafkan sudah mati. Cara membacanya 
seperti apa adanya. Contoh: 
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No. Tertulis Dibaca 

 تْ َهلَا َما َكَسبَ  تْ َهلَا َما َكَسبَ   .1 
 مْ ِمْن بـَْعِدهِ  مْ ِمْن بـَْعِدهِ  .2 
 ىَوالضحٰ  ىَوالضحٰ  .3 
 َهاَوالشْمِس َوُضٰحي َهاَوالشْمِس َوُضٰحي .4 

 
 
2) Huruf terakhir berharakat tanwin kasratain dan dlammatain, seperti 

dijelaskan dan dicontohkan di atas. 
 
3)  Huruf terakhir berharakat fathah, kasrah, atau dlammah. Contoh: 
 
 

No. Tertulis Dibaca 

 فْ فَـَلُه َما َسلَ  فَ فَـَلُه َما َسلَ   .1 
 بْ َوَما َكسَ  بَ َوَما َكسَ  .2 
 مْ اَلِذْي َعلَم بِاْلَقلَ  مِ اَلِذْي َعلَم بِاْلَقلَ  .3 
 دْ َال أُْقِسُم َِٰذا اْلبَـلَ  دِ َال أُْقِسُم َِٰذا اْلبَـلَ  .4 
 دْ َما َأْعبُ  دُ َما َأْعبُ  .5 
 رْ ُهَو اْألَبـْتَـ  رُ ُهَو اْألَبـْتَـ  .6 

 

c. Mematikan huruf terakhir dengan mengganti huruf ta’ marbuthah (ة) menjadi ha’ 
 :Contoh .(هـ)
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No. Tertulis Dibaca 

 ةْ َوَتَذُرْوَن ْاَألِخرَ  ةَ َوَتَذُرْوَن ْاَألِخرَ   .1 
 ةْ ُصُحًفا ُمَطهرَ  ةً ُصُحًفا ُمَطهرَ  .2 
 ةْ َما اْلَقارِعَ  ةُ َما اْلَقارِعَ  .3 
 ةْ ُكُتٌب قَـيمَ  ةٌ ُكُتٌب قَـيمَ  .4 
 ةْ َأْصَحاُب اْلَمْيَمنَ  ةِ َأْصَحاُب اْلَمْيَمنَ  .5 
 ةْ ِذْي َمْسَغبَ  ةٍ ِذْي َمْسَغبَ  .6 

 
 

d. Mematikan dua huruf terakhir, jika huruf akhirnya hidup dan sebelumnya mati. 
Contoh: 

 
 

No. Tertulis Dibaca 

 ْتحْ ِإًذا َجاَء َنْصرُاِهللا َواْلفَ  ْتحُ ِإًذا َجاَء َنْصرُاِهللا َواْلفَ   .1 

 ْلمْ لَْيَس ِيلْ ِبِه عِ  ْلمٌ لَْيَس ِيلْ ِبِه عِ  .2 

 يْ ُردْوَها َعلَ  ي ُردْوَها َعلَ  .3 
 4.  ْربِ َوتـََواَصْوا ِبالص  رْ َوتـََواَصْوا ِبالص  بـْ

 ْسرْ ِإن ْاِإلْنَساَن َلِفْي خُ  ْسرٍ َلِفْي خُ  ِإن ْاِإلْنَسانَ  .5 
 
 

e. Mematikan dua huruf terakhir seperti pada huruf d, hanya saja sebelum huruf 
terakhirnya huruf mad (panjang). Cara membacanya harus dipanjangkan 1 alif, 2 
alif, atau 3 alif, karena menjadi bacaan mad ‘aridl lissukun atau mad lain. 
Contoh: 
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No. Tertulis Dibaca 

 ْونْ َلَعلُكْم تـَْعِقلُ  ْونَ َلَعلُكْم تـَْعِقلُ   .1 

رُ ُهَو السِمْيُع اْلَبصِ  .2  رْ ُهَو السِمْيُع اْلَبصِ  يـْ  يـْ

 ْيمْ َعزِيـٌْز َحكِ  ْيمٌ َعزِيـٌْز َحكِ  .3 

 ْوفْ ِمْن خَ  َوآَمنَـُهمْ  ْوفٍ َوآَمنَـُهْم ِمْن خَ  .4 

ْيَالِف قـُرَ  .5  ْيَالِف قـُرَ  ْيشٍ ِإلِ  ْيشْ ِإلِ

 ْيتْ َرب ٰهَذا اْلبَـ  ْيتِ َرب ٰهَذا اْلبَـ  .6 
 

 
f. Memindahkan harakat huruf hidup terakhir pada huruf mati sebelum akhir. 
Contoh: 

 

No. Tertulis Dibaca 

 َرضْ َلَق السَمَواِت َوْاألَ خَ  ْرضَ َخَلَق السَمَواِت َوْاألَ   .1 

 ِسطْ بِاْلقِ  ْسطِ بِاْلقِ  .2 
 

 
3.  Tanda-tanda Waqaf 

Tanda-tanda waqaf yang biasanya dituliskan dalam al-Quran, terutama al-
Quran yang dicetak di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Tanda mim (م) yang berarti waqaf lazim (  زِمْ الـال ). Tanda ini berarti lebih baik 

berhenti, bahkan sebagian ulama mewajibkan berhenti. Contoh: 

 ).٧-٦: املؤمنون( الِذْيَن َحيِْمُلْوَن اْلَعْرشَ  مأَنـُهْم َأْصَحاُب النارِ  

b. Tanda tha’ (ط) yang berarti waqaf muthlaq. Tanda ini berarti boleh waqaf dan 

boeh washal, tetapi waqaf lebih baik. Contoh: 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 2 SMP 
 

15

 ).٧٧: القصص( ِإن اَهللا َال حيُِب اْلُمْفِسِدْينَ  طَوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِىف ْاَألْرِض 

c. Tanda jim (ج) yang berarti waqaf jaiz. Tanda ini juga berarti boleh waqaf dan 

boleh washal, dan waqaf adalah lebih baik. Kedudukan waqaf di sini di bawah 
waqaf muthlaq. Contoh: 

 ِه َمٰأبًا جٰذِلَك اْليَـْوُم احلَْقَذ ِإٰىل َرب ِ٣٩: النبأ( َفَمْن َشآَء اخت.( 

d. Tanda qaf dan fa’ (قـف) yang berarti qif ( ْقِـف) dengan bentuk fi’il amar. Tanda 
ini berarti boleh berhenti dan boleh washal, tetapi waqaf juga lebih baik. 
Contoh: 

 ).٢-١: لقمان( تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكْيمِ  قفاۤملّۤ 

e. Tanda qaf, lam, dan alif (قلى) yang berarti waqaf aula (الوقـف األوىل). Tanda ini 
berarti waqaf lebih baik, meskipun juga boleh washal. Contoh: 

 ).٥-٤: يس( تـَْنزِْيَل اْلَعزِْيِز الرِحْيمِ  قلىَعلٰى ِصَراٍط مْسَتِقْيٍم 

f. Tanda za’ (ز) yang berarti waqaf mujawwaz (ـوزالوقـف ا). Tanda ini berarti 
boleh waqaf dan boleh washal, tetapi washal lebih baik. Contoh: 

ْنَساِن َما َمتَىنّٰ  ِه ْاٰألِخَرُة َوْاُألْوىلٰ َفلِ  زأَْم ِلْإلِ  ).٢٥-٢٤: النجم( لّٰ

g. Tanda shad (ص) yang berarti waqaf murakhkhash. Tanda ini berarti lebih baik 

washal, meskipun juga boleh waqaf. Contoh: 

َوابـْتَـُغْوا َما َكَتَب اهللاُ َلُكْم 
 ).١٨٧: البقرة( ...وَُكُلْوا َواْشَربـُْوا  ص

h. Tanda qaf (ق) yang berarti waqaf qila waqaf ( ُِقْيَل اْلَوقْـف). Tanda ini juga berarti 
lebih baik washal, meskipun tidak dilarang waqaf. Contoh: 

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقٰيَمةِ  قَوالِذْيَن َأْشرَُكْوا   ).١٧: احلج( ِإن اَهللا يـَْفِصُل بـَيـْ

i. Tanda shad, lam, dan alif ( ىصـل ) yang berarti washal aula ( اْلَوْصـُل ْاَألْوَىل). 
Tanda ini berarti lebih baik washal. Contoh: 
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 ).١٥٨: األعراف( ...َفٰأِمنُـْوا بِاِهللا َوَرُسْوِلِه  صلىَآلِإٰلَه ِإال ُهَو ُحيِْيْي َوُميِْيُت 

j. Tanda lam dan alif (ال) yang berarti tidak ada waqaf ( قْـَف ِفْيـهِ َال وَ  ). Tanda ini 

berarti jangan waqaf. Contoh: 

أَْمرِيْ  الُأْشُدْد ِبِه أَْزرِْي   ).٣٢-٣١: طه( َوَأْشرِْكُه ِيفْ ۤ

k. Tanda sepasang titik tiga (... --- ...) yang berarti waqaf mu’anaqah ( َُُعانـََقـة
 .(امل

Tanda ini berarti dianjurkan waqaf pada salah satu dari tanda tersebut. Contoh: 

 ).٢: البقرة( ُهًدى لْلُمتِقْنيَ  ...ِفْيِه  ...ٰ◌ِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ذ

 
 
Apa yang harus kalian lakukan? 
 
Kalian dapat mengkaji ulang seluruh uraian tentang hukum bacaan mad dan 
waqaf di atas berserta contoh-contohnya. Setelah itu kalian harus banyak 
membaca ayat-ayat al-Quran sambil mempraktekkan hukum bacaan tersebut. 
Dengan begitu kalian akan dapat menguasai kompetensi tentang hukum bacaan 
ini. 
 

 
 
 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 

1.  Hukum bacaan yang harus dibaca panjang dalam ilmu tajwid disebut … 
     a. izhhar                                                b. idgham 
     c. mad                                                   d. ikhfa’ 
      
2. Hukum bacaan mad yang biasa disebut dengan mad asli adalah …  

a. mad thabi’iy                                      b. mad wajib muttashil 
c. mad far’iy                                          d. mad jaiz munfashil 

 
3. Hukum bacaan mad yang terjadi bila bertemu dua hamzah, yaitu hamzah 

istifham (untuk bertanya) dan hamzah washal pada alif lam ma’rifah disebut …  
a. mad tamkin                                       b. mad badal 
 c. mad farq                                           d. mad ‘iwadl 
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4. Mad yang terjadi karena berhimpunnya dua huruf ya’, yang pertama bertasydid 

dan berharakat kasrah dan yang kedua sukun/mati disebut … 
a. mad shilah thawilah                          b. mad shilah qashirah 
c. mad lain                                            d. mad tamkin 

 
5. Contoh mad lazim kilmi mutsaqqal dapat dilihat pada di bawah ini: 

a.  ٍِمْن َخْوف                                              b.  َْونَوالَ َتَحآض 
c.  َآْآلن                                                   d.  ُُقْل آاهللا 

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

1.   Mad thabi’iy biasa juga disebut dengan … 

2. Contoh potongan ayat seperti     ٍيـْٰلِف قـَُرْيش  … dibaca ِإلِ

3. Mad thabi’iy harus dibaca panjang kira-kira …harakah. 
4. Mad ‘aridl lissukun harus dibaca panjang sampai … harakah. 
5. Mad yang terjadi karena mewaqafkan huruf yang berharakat fathatain disebut … 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1.  Apa yang dimaksud dengan mad! 
2. Jelaskan perbedaan antara mad jaiz munfashil dan mad wajib muttashil dengan 
memberi contoh masing-masing! 

3. Kapan terjadinya mad lain? 
4. Sebutkan huruf-huruf di awal surat yang dibaca mad lazim harfi mutsaqqal! 
5. Jelaskan hukum bacaan mad pada ayat-ayat berikut 

ا تـَْعَمُلونَ  ُه بَِغاِفٍل َعمُكمْ . اءُ فـََيْخُرُج ِمْنُه اْلمَ .  َوَما اللوُكْم ِبِه ِعْنَد رَباْلَعَذابِ . لُِيَحاج وَن ِإَلى َأَشديـَُرد.  

 
 

PELATIHAN 
 
A.  Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d! 

1.  Hukum bacaan yang mengatur bahwa pembaca seharusnya berhenti dan 
bernafas disebut … 

     a. washal                                               b. waqaf 
     c. ibtida’                                                d. saktah 

 
2. Sedang hukum bacaan yang mengharuskan terus dan tidak bernafas disebut 

…  
a. washal                                       b. waqaf 
c. ibtida’                                                 d. saktah 

 
3. Tanwin fathatain di akhir kata jika diwaqafkan harus dibaca …  

 a. mati                                                 b. fathah panjang satu alif 
 c. tetap tanwin fathatain                      d. boleh mati dan boleh fathah pendek 
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4. Huruf terakhir yang berharakat fathah, kasrah, atau dlammah jika 
diwaqafkan harus dibaca … 
 a. tetap seperti adanya                        b. panjang satu alif 
 c. mati                                                d. dihilangkan huruf terakhirnya 

 
5. Yang harus dilakukan ketika menghadapi waqaf mu’annaqah adalah … 
a. berhenti pada kedua tanda               b. berhenti pada salah satu tanda 
c. tidak perlu berhenti pada keduanya   d. harus berhenti pada tanda pertama 

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

1. Tanda ta’ marbuthah diakhir kata jika diwaqafkan maka dibaca ... 
2. Tanwin dlammatain dan kasratain jika diwaqafkan dibaca ... 
3. Waqaf lazim dalam al-Quran ditandai dengan huruf ... 
4. Cara memulai membaca ayat al-Quran dari awal disebut ... 
5. Yang membedakan antara waqaf dan saktah adalah bahwa waqaf harus ...  

 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.  Apa yang dimaksud dengan washal! 
2. Jelaskan perbedaan antara waqaf dan washal dengan memberi contoh masing-
masing! 

3. Jelaskan kapan saja membaca mati ketika waqaf? 
4. Cari dan tulislah satu ayat yang mengandung tanda waqaf lazim! 

5. Bagaimana cara membaca ayat  ِْرب َوتـََواَصْوا بِالص ketika diwaqafkan? 
D. Proyek!  

Sebagai tugas individu, cari dan tulislah beberapa contoh ayat al-Quran yang 
menunjukkan adanya macam-macam tanda waqaf yang masing-masing tanda waqaf 
lima buah contoh potongan ayat! 

Untuk tugas kelompok, silahkan kalian melakukan tadarrus bersama-sama 
sambil memperhatikan setiap bacaan yang terkait dengan hukum bacaan waqaf, 
washal, dan ibtida’! 
 
 

 

  ِبْسـِم اِهللا الرْحَمِن الرِحْيـمِ 

ْنَسـاَن ِفـي َأْحَسـِن تـَْقـِويٍم َلَقـ)  ٣(َوَهـَذا اْلبَـلَـِد اْألَِمـيِن )  ٢(َوطُـوِر ِسـيِنيَن )  ١(َوالتيِن َوالزيـُْتوِن  )  ٤(ْد َخَلْقنَـا اْإلِ
ـُر َمْمنُـوٍن )  ٥(ثُم َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِليَن  ُبَك )   ٦(ِإال الِذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـََلُهـْم َأْجـٌر َغيـْ َفَمـا يَُكـذ

يِن  ٧(بـَْعُد بِالد  ( ُِه بَِأْحَكماْلَحاِكِميَن  َألَْيَس الل)٨-١: التين) (٨.( 
 
Artinya: “1.  Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, 2. dan demi bukit Sinai,  3.  dan 
demi kota (Makkah) ini yang aman,  4. sesungguhnya Kami telah menciptakan 
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manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian Kami kembalikan dia ke 
tempat yang serendah-rendahnya, 6. kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. 
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah 
(adanya keterangan-keterangan) itu?  8.  Bukanlah Allah Hakim yang seadil-
adilnya?” (QS. at-Tin (95): 1-8). 

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Seorang pembina rohani berkata: “Ada dua jenis manusia, satu jenis manusia yang 
otak, hati dan perasaannya bersedia menerima informasi Ilahiah, sehingga bertindak di 
jalur yang dikehendaki Allah. Satu jenis lagi manusia yang punya otak, hati, dan 
perasaan, tetapi ketiga perangkatnya itu tidak bersedia menerima informasi Ilahiah. Ia 
menempatkan hawa nafsu dan petunjuk setan sebagai pedoman hidupnya. Inilah yang 
disebut hewan berpakaian dan berbicara seperti manusia, tetapi tindak tanduknya 
tetap hewan.” 
 
Luqman Hakim berkata: “Wahai anakku, manusia itu terbagi tiga bagian: sepertiga 
bagian, yaitu jiwanya, untuk Allah Swt., sepertiga bagian lagi, yaitu ilmunya, untuk 
dirinya sendiri, dan sepertiga bagian lagi, yaitu tubuhnya, untuk ulat tanah kelak jika 
ia dikuburkan.” 

 

 

 ِبْسـِم اِهللا الرْحَمِن الرِحْيـمِ 

ــْدِر  ــِة اْلَق َل ــي لَيـْ ــاُه ِف ــْدِر )  ١(ِإنــا َأنـَْزْلَن ــُة اْلَق َل ــا لَيـْ ــا َأْدرَاَك َم ــةُ )  ٢(َوَم َل ــِف َشــْهٍر  لَيـْ ــْن َأْل ــٌر ِم ــْدِر َخيـْ ــزُل )  ٣(اْلَق تـَنَـ
 ).٥-١: القدر) (٥(َسَالٌم ِهَي َحتى َمْطَلِع اْلَفْجِر )  ٤(اْلَمَالِئَكُة َوالروُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِهْم ِمْن ُكل َأْمٍر 

 
Artinya: “1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam 
kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?  3.  Malam 
kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.  4. Pada malam itu turun malaikat-
malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. 
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar” (QS. al-Qadar (97): 1-5). 

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang 
diberkati, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu 
dijelaskan (ditetapkan) segala urusan yang bijaksana” (QS. ad-Dukhan (44): 3-4). 
 
Nabi Saw. bersabda: “Barang siapa yang melaksanakan ibadah malam (qiyam) pada 
malam Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni semua 
dosanya yang telah lalu” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 

 
 


