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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Hafalan Alquran 

a. Pengertian Alquran 

1) Secara Etimologis 

“Secara bahasa, kata Alquran berasal dari bahasa Arab qaraa-

yaqrou-quranan yaitu bacaan. Dalam kaidah bahasa Arab, tanda 

ism (kata benda) ada dua, yaitu tanwin dan al. Apabila sudah 

memakai tanwin, al harus dihilangkan. Demikian juga sebaliknya, 

kata quranan setelah diberi Al menjadi Alquranu. Kata ini sudah 

menjadi ism ma’rifat (sudah menunjuk secara jelas), yaitu bacaan 

itu.”
15

 

 

Alquran merupakan bentuk Mashdar (kata kerja yang 

dibendakan, dengan mengikuti standar Fulan, sebagaimana lafadz 

Gufran, Rujhan dan Syukron. Lafadz quran adalah lafadz Mahmuz 

Lam, dari lafaz Qara-Yaqra(u)-Qiraat (an), Quranan (an), dengan 

konotasi Tala, Yatlu-Tilawat (an): membaca-bacaan. Kemudian lafaz 

tersebut mengalami konversi dalam peristilahan syariat, dari konotasi 

harfiah sehingga dijadikan sebagai nama untuk bacaan tertentu, yang 

dalam istilah orang Arab disebut Tasmiyyah almaful almashdar, 

menyebut objek dengan mashdarnya.  

“Kata Alquran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Nama 

pilihan Allah bagi kitab suci-Nya ini sungguh tepat karena tiada 

satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca-tulis lima ribu tahun 

yang lalu yang dapat menandingi Alquranul-Karim. Alquran 
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dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau 

tidak dapat menulis dengan aksaranya, bahkan dihafal huruf-demi 

huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak, termasuk oleh 

orang-orang yang buta penglihatan dan kalangan jin.”
16

 

 

Sementara as-Syafi‟i berpendapat bahwa Alquran adalah nama 

yang tidak diambil dari pecahan kata manapun (ghayr musytaq). Ini 

adalah nama untuk kitab Allah, sebagaimana kitab-kitab samawi yang 

lain. 

Menurut ahli Fiqih, Alquran ialah nama yang diberikan kepada 

keseluruhan Alquran dan dinamakan juga demikian bagi suku-

sukunya atau sebagian-sebagiannya.  

Jadi secara bahasa Alquran berasal dari bahasa Arab, qaraa-

yaqrou-quranan sebagai nama yang diberikan kepada bacaan tertentu 

yang memiliki arti bacaan. 

2) Secara Terminologi 

Secara terminologi Alquran adalah kitab suci yang diwahyukan 

Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Yang disampaikan lewat Malikat 

Jibril, yang dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Arab, yang 

harus dipercayai kebenarannya tanpa syarat dan menjadi pedoman 

hidup bagi para pengikutnya, yaitu umat Islam diseluruh dunia.
17

  

“Asy Syaukany dalam buku “Al-Irsyad” mengatakan : Alquran 

ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang 

dibacakan, lagi mutawattir penukilannya. Menurut Muhammad Ali 

Al-Shabuni, Alquran ialah Kalam Allah yang (memiliki) mukjizat, 

diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, dengan melalui 

perantara Malaikat Jibril AS, ditulis dalam berbagai mushaf, 
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dinukilkan kepada kita dengan cara tawatur (mutawatir), yang 

dianggap ibadah dengan membacanya dimulai dengan surah Al-

Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Nas.”
18

 

 

Dari berbagai defenisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

secara bahasa, Alquran berarti bacaan. Menurut istilah, Alquran adalah 

kalam Allah swt. Yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw. 

melalui malaikat jibril dengan lafal dan maknanya. 

b. Kedudukan Alquran dalam Islam 

Alquran merupakan sumber syariat dalam Islam. Ajarannya 

universal dan mencakupi segala aspek kehidupan, dimana ia tidak akan 

pernah habis dan terbatas sekalipun digali oleh semua orang. Sebagaimana 

sumber mata air yang tidak pernah kering diambil oleh banyak orang. Jika 

Alquran disebut sumber syari‟at, maka itu artinya bahwa Alquran sumber 

ajaran Islam yang mencakupi akidah, akhlak, hukum, termasuk pula 

politik, ekonomi, pergaulan baik antar manusia maupun manusia dengan 

alam, persoalan HAM, hubungan internasional, dan lain sebagainya.
19

 

Dalam Islam Alquran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena 

Alquran selain sebagai kitab suci bagi orang Islam juga sebagai sumber 

hukum yang pertama dan sebagai rujukan untuk menuntaskan perselisihan 

sebagaimana firman Allah QS. An Nisa' : 59 
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Artinya:"Wahai orang – orang yang beriman taatlah kamu semua pada 

Allah dan Rasul dan orang – orang yang mengatur 

Pemerintahan dari kamu semua dan apabila kalian berselisih 

terhadap sesuatu maka kembalikan pada Allah dan Rosul 

apabila kamu semua beriman pada Allah dan hari akhir".
20

 

 

“Dalam memaknai ayat ini, Abu Ja‟far berkata: Maksudnya adalah, 

Wahai orang-orang beriman, jika kamu berbeda pendapat dalam 

urusan agama kamu dengan pemimpin kalian, Maka kembalikanlah 

ia pada Allah (Alquran), yaitu kembalikanlah pengetahuan hukum 

yang kalian dan pemimpin kalian perselisihkan, kepada hukum 

Allah (kitab Allah). Ikutilah apa yang kalian dapatkan di dalamnya 

(taatilah Allah, dengan mengikuti apa yang ada di dalam kitab 

tersebut, dari mulai perintah, larangan, hukum, dan 

ketentuannya.”
21

 

 

Kedudukan Alquran dalam Islam selain sebagai sumber hukum 

yang utama dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang taqwa juga 

sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dalam surat Al-Furqon 

dijelaskan sebagai berikut: 

ػجذٖ ١ٌىْٛ ٌٍؼب١ٌّٓ ٔز٠شارجبسن اٌز٠ٓ ٔضي اٌفشلبْ ػٍٝ   

Artinya:"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Alquran kepada 

hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada 

seluruh alam". 

 

Dalam surah Al-Ankabut 49 Allah berfirman, “Sebenarnya, 

Alquran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang 

diberi ilmu.” Maksudnya, Alquran ini merupakan ayat-ayat yang jelas 

dalam menunjukkan kepada kebenaran, baik itu perintah, larangan, 

ataupun kabar-kabar berita. Para ulama menghafalnya dan Allah selalu 

memberikan kemudahan bagi para ulama untuk menghafal, membaca, dan 

menafsirkannya.
22

 

                                                             
20
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c. Tujuan Menghafal Alquran 

1) Agar menjadi keluarga Allah dan orang istimewa disisi_Nya. 

2) Agar Alquran menjadi penolong di alam kubur dan hari kiamat. 

3) Agar Allah memakaikan mahkota kemuliaan kepada orang tua pada 

hari kiamat. 

4) Agar sampai pada derajat tertinggi di surga. 

5) Agar menjadi penyembuh bagi segala penyakit. 

6) Agar menjadi orang yang sering berdzikir kepada Allah.
23

 

d. Manfaat Menghafal Alquran 

Adapun manfaat dari menghafal Alquran adalah sebagai berikut:
24

 

1) Karena Alquran adalah firman Allah SWT, maka sesungguhnya saat 

hafal firman ini dalam hati,  maka ia akan menjadi perbuatan yang 

paling agung secara mutlak. Karena hafal Alquran akan membukakan 

seluruh pintu-pintu kebaikan.  

2) Alquran berisi ilmu-ilmu dunia dan akhirat Berisi cerita orang-orang 

terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Berisi banyak hakikat-

hakikat ilmiah, hakikat-hakikat alam, hakikat-hakikat kedokteran, dan 

hakikat-hakikat agama. Berisi pula semua hukum-hukum, perundang-

undangan, dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan seorang 

yang beriman dan membuatnya mendapat banyak kebahagiaan. Ini 

adalah Kitab yang agung, yang satu-satunya menceritakan kisah 

kehidupan mulia. Menceritakan saat terpenting dalam hidup, yaitu saat 
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kematian dan hal-hal sesudahnya. Menceritakan dengan ketelitian yang 

sempurna akan hari akhir dan kehidupan yang akan terjadi di dalamnya 

secara kekal, adakalanya di surga, dan adakalanya di neraka, yang kita 

semua berlindung kepada Allah darinya. Ini berarti ketika seseorang 

hafal Alquran berarti ia hafal sebagian besar ensiklopedi secara 

mutlak. 

3) Seseorang yang hafal Alquran, ia akan memiliki gaya bahasa yang kuat 

sebab kefasihan (balaghah) ayat-ayat Alquran. Serta memiliki lebih 

banyak kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain, menahan 

beban dan kesabaran.  

4) Alquran adalah obat untuk penyakit-penyakit jasmani dan jiwa. Kita 

akan terlepas dari godaan setan, akan bertambah kekebalan tubuh akan 

penyakit-penyakit yang disebabkan perubahan besar yang akan 

melewati kita ditengah-tengah hafalan Alquran.
25

 Sebagaimana firman 

Allah dalam Surah al-Israa‟ ayat 82 : 

                       

     

Artinya:“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan 

Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang 

zalim selain kerugian.”  

 

Ada dua pendapat ulama dalam memaknai “penawar”: 

pertama, penawar hati dengan hilangnya kebodohan dan keraguan. 
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Nur Faizin Muhith, Dasyatnya Membaca & Menghafal Alquran, (Surakarta :Ahad  

Books, 2014), hlm.31. 



 

 
16 

Kedua, kesembuhan dari penyakit lahir dengan ruqyah dan 

ta‟awwudz.
26

 

Alquran akan menghilangkan setiap kesusahan, kesedihan, 

timbunan-timbunan masa lalu. Hafal Alquran itu seperti tempat 

pengosongan untuk muatan-muatan yang tertarik yang memenuhi otak.  

e. Adab Menghafal Alquran  

Allah Swt. Yang menurunkan Alquran dan Allah pula yang 

memelihara keautentikannya (Q.S. 15 Al Hijr : 9). Adapun cara 

memeliharanya sebagai berikut: 

1) Memberikan kemudahan hafalan Alquran bagi yang menghendaki. 

2) Mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad Saw. Agar Alquran ditulis 

dalam satu mushaf. 

Pada zaman Nab Saw. Alquran belum ditulis dalam satu mushaf. 

Karena ittu, cara memelihara Alquran dengan hafalan. Nabi sendiri dan 

para sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat itulah sekaligus sebagai mufti 

(pemberi fatwa). Oleh karena itu, Nabi sangat mengancam bagi penghafal 

Alquran yang melupakannya, karena jika ia lupa, berarti melupakan 

rahmat Allah swt. yang diberikan kepadanya dan ia akan menyesatkan 

orang lain karena fatwanya tidak didasarkan Alquran mengingat 

hafalannya luntur. 

Kondisi seperti itu yang menimbulkan dua hukum dalam 

melalaikan Alquran.  
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1) Seseorang yang melalaikan hafalannya, maka berdosa dan diharamkan, 

dan kelak di akhirat akan bertemu Allah hanya tinggal tulang belulang 

tanpa daging. Mengingat ia tidak mengindahkan Hadits Nabi agar tetap 

menghafal Alquran, dan hal itu terjadi jika dia benar-benar berniat 

menghafal Alquran, tetapi jika tidak diniatkan hafalan khusus, jika 

lupa, maka tidak mengapa.  

2) Dihukumi makruh saja, karena menghafal Alquran sifatnya sunnah, 

maka melalaikan, baik disengaja atau tidak, tetap hukumnya tidak 

berdosa. 

Menanggapi dua permasalahan tersebut, maka orang yang 

melupakan hafalan Alquran mempunyai hukum tersendiri yaitu: 

1) Jika niat menghafal itu merupakan nazar maka melupakannya adalah 

haram hukumnya, mengingat menghafal Alquran dengan nazar itu 

wajib, sedangkan melupakan berarti haram hukumnya. 

2) Jika ketika mengahafal Alquran itu dibaiat (berjanji untuk menghafal 

Alquran) oleh gurunya, maka melupakan hafalan Alquran hukumnya 

haram, dan keharaman itu bukan terleta pada kelupaan, melainkan 

pada ingkar janji. 

3) Jika melupakan itu karena kondisi yang prihatin, walaupun ia sudah 

dibaiat dan bernazar, misalnya gila, lupa, usia senja dan sebagainya, 

maka hukumnya tidak apa-apa (mubah). 

4) Jika seseorang tidak nazar dan juga tidak baiat, maka melupakan 

hafalan Alquran itu hukumnya tidak-apa-apa, sebab tidak ada suatu 
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dalil yang menguatkan pernyataan pelupa hafalan Alquran haram 

hukumnya. 

Walaupun hukumnya demikian, tetapi yang leih baik adalah 

seseorang yang telah menghafal Alquran, hendaknya memelihara 

hafalannya, karena hal itu merupaka anugerah dan karunia Allah swt., baik 

itu hukumnya sunnah atau wajib, yang penting kita syukuri nikmat Allah 

dengan memeliharanya. 

“Imam Nawawi rahimahullah, menjelaskan diantara adab-adab 

menghafal Alquran adalah bahwa seseorang yang menghafal 

Alquran harus berada dalam keadaan paling sempurna dan 

berperilaku mulia, hendaklah dia menjauhkan diri dari segala 

sesuatu yang dilarang Alquran, terpelihara dari pekerjaan yang 

hina, berjiwa mulia, merendahkan diri kepada orang-orang yang 

sholeh dan ahli kebajikan, dan orang miskin, hendaklah dia 

seorang yang khusyuk, memiliki ketenangan dan wibawa.”
27

 

 

f. Teknik-teknik menghafal   

Otak manusia yang digunakan untuk berfikir dibagi menjadi dua 

belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Berdasarkan siftanya, otak kiri 

bersifat short term memory (ingatan jangka pendek) dan otak kanan 

bersifat long term memory (ingatan jangka panjang). Adapun teknik-

tekniknya sebagai berikut: 

1) Memory Sport 

Perlu kita ketahui, bahwa otak manusia sama halnya dengan 

otot. Apabila otot tidak diolahragakan maka otot akan lemah, tetapi 

sebaliknya bila diolahragakan akan kuat. Begitu juga dengan otak, otak 

akan lemah bila tidak diolahragakan dan akan kuat bila diolahragakan. 
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Salah satu langkah atau cara untuk olahraga otak adalahdengan melalui 

memory sport. Maksudnya yaitu mengalokasikan waktu dan 

menentukan kosa kata yang akan dihafalkan. Misalnya: dalam waktu 2 

menit untuk menghafalkan 25 kosakata. Dan ini harus dilakukan setiap 

hari, maka manfaatnya konsentrasi bisa meningkat.  

2) Site Sistem 

Site sistem adalah teknik menyimpan informasi sacar teratur 

dengan cara menempatkan informasi yang akan diingat (hafal) pada 

tempat yang telah ditetapkan.  

3) Story Sistemmnemonic 

Adalah teknik menghafal yang bersifat abstrak dengan cara 

mengubah kata abstrak tersebut menjadi benda konkrit yang bisa 

dibayangkan.  

4) Story Sistem 

Adalah teknik untuk mengingat informasi dengan cara 

menghubungkan informasi yang satu dengan yang lainnya menjadi 

sebuah cerita.  

g. Indikator Menghafal Alquran 

1) Tahfidz 

Penilaian tahfidz difokuskan pada: 

a) Kebenaran susunan  

Yaitu menghafal dengan memperhatikan susunan ayat yang 

sesuai dengan susunan ayat di dalam mushaf Alquran. 
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b) Kelancaran 

Yaitu kelancaran dalam melafazkan ayat. Atau dengan kata 

lain tidak terbata-bata. Kemampuan membaca secara lancar adalah 

langkah pertama untuk mencapai bacaan yang mutqin. Seseorang 

yang mampu meningkatkan kuantitas tilawah Alqurannya secara 

bertahap, dan juga sering mendengarkan kaset murottal dengan 

bacaan yan standar, maka kelancarannya akan semakin baik.. 

c) Kesempurnaan hafalan 

Yaitu tidak satu huruf, bahkan ayat Alquran yang 

terlewatkan dalam hafalan. 

2) Tajwid  

Tajwid merupakan akar (bentuk masdar, berakar dari fi‟il 

madhi yang berarti “Membaguskan”. Muhammad Mahmud dalam 

Hidayatul Mustafid memberikan batasan arti tajwid dengan al ityanu 

biljayyid yang berarti “memberikan dengan baik”. Sedang menurut 

istilah tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana 

cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan 

dengan sifat, mad dan sebagainya, misalnya Tarqiq, Tafhim dan selain 

keduanya. Berkenaan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan 

bagaiimana tata cara melafalkan huruf-huruf tersebut sebaik-baiknya, 

apakah ia dibaca panjang, tebal, tipis, berhenti, terang, berdengung, 

dan sebagainya. Dengan membaca Alquran sesuai tajwid akan 

menyelamatkan pembaca dari perbuatan yang diharamkan, namun jika 

hal itu diabaikan, maka menjerumuskan pembaca pada perbuatan yang 

haram atau dimakrukhkan. Misalnya berhenti pada kalimat yang haram 
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wakaf jika tuntunan ini diabaikan, menjadikan perubahan makna yang 

menyalahi tujuan makna aslinya, dan mengakibatkan berdosa bagi 

pembaca. Selain itu hal ini juga akan memelihara kemurnian bacaan 

Alquran melalui tata cara membaca Alquran yang benar, sehingga 

keberadaan Alquran dewasa ini sama dengan bacaan yang pernah 

diajarkan oleh Rasulullah, mengingat bacaan Alquran bersifat 

“tanqifi”, yakni mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah saw. 

Indikator tajwid difokuskan dalam menilai kesempurnaan 

bunyi bacaan Alquran menurut aturan hukum tertentu. Aturan tersebut 

meliputi: 

a) Makhrorijul huruf 

Makharij mempunyai akar kata dari fi‟il madhi yang berarti 

“keluar”. Akar kata tersebut selanjutnya dijadikan bentuk isim 

makan (yang menunjukkan tempat),sehingga menjadi makhraj 

yang artinya “tempat keluar”. Sedang makharij merupakan bentuk 

jamak dari makhraj. 

“Jadi yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-

tempat keluar huruf dari huruf pembaca. Semua huruf 

mempunyai tempat asal yang dikeluarkan pembaca, sehingga 

membentuk bunyi tertentu. Jika huruf itu tidak dikeluarkan dari 

tempat asalnya, mka menjadikan kekaburan bagi pembaca 

sendiri dan yang mendengarkan, serta tidak dapat dibedakan 

antara huruf satu dengan huruf lainnya.”
28

 

 

Huruf hija‟iyah berjumlah 28 huruf. Cara pengucapan 

huruf-huruf tersebut beragam, tergantung dari makna huruf 

tersebut keluar.  
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Sejumlah ulama dan ahli-ahli qiraat memiliki perbedaan 

dalam pengelompokan (pengklasifikasian) Makharijul Huruf, 

namun secara garis besar intinya adalah sama.  

Terdapat 17 Makhraj yang diklasifikasikan menjadi 5 

tempat, yaitu: 

(1) Al-Halqi / Tenggorakan , terdapat 3 Makhraj : 

(a) Tenggorakan Dalam (Pangkal Tenggorakan): huruf    ا dan ٖ .  

(b) Tenggorakan Tengah: huruf  ع , ذ 

(c) Tenggorakan Luar  dekat pita suara: huruf  ؽ , ش 

(2) Al-Lisani / Lidah, terdapat 10 Makhraj: 

(a) Pangkal lidah dekat tenggorakan menyentuh sekitaran 

„anak tekak‟ atau berada di atas pita suara: ق 

(b) Pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang: ن 

(c) Lidah bagian tengah menekan langit-langit atas: ج , ػ ,ٞ 

(d) Ujung lidah dirapatkan pada Gigi Geraham atas, dan Tepi 

Lidah (kiri dan kanan) ditekan ke Gigi Geraham: ع 

(e) Ujung permukaan lidah ditekan ke Gusi di atas Gigi Seri 

atau Gigi Atas Bagian Tengah: ي 

(f) Ujung lidah ditekan sedikit lebih ke atas dari makhraj Lam: 

ْ 

(g) Ujung lidah dinaikkan ke langit-langit atas sedikit 

melengkung, sehingga terlihat lidah bagian belakang : ر 

(h) Ujung lidah ditekan ke Pangkal Gigi Seri bagian atas (Gigi 

Seri adalah Gigi Tengah):  د , ط , د 
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(i) Ujung lidah ditekan ke belakang Gigi Seri bagian bawah 

 ط, ص , ص  :

(j) Ujung lidah dikeluarkan sedikit dan ditekan di ujung Gigi 

Seri bagian atas: ظ ,س , ر 

(3) Asy-Syafawi /bibir , terdapat 2 Makhraj: 

(a) Bibir Bawah ditekan ke Gigi Seri bagian atas  : ف 

(b) Bibir Bawah dan Atas posisi tertutup atau merapat, yaitu ٚ , 

 ة , َ

(1) Menutup bibir lebih ringan: huruf  َ  

(2)  Menutup bibir sedikit lebih kuat: huruf  ة  

(3)  Membulatkan bibir atas dan bawah :  ٚ  

(4) Al-Jaufi  / Rongga Mulut, terdapat 1 Makhraj 

Merupakan makraj untuk huruf-huruf Mad yang 

dilepaskan ke dalam Rongga Mulut : ا ـــــــــــــَــــــــــــ , 

ْٚ  ـــــــــــــُـــــــــــ ْٞ  ـــــــــــــِـــــــــــ ,   

(5) Al-Khaisyhumi / Pangkal Hidung, terdapat 1 Makhraj 

Pangkal Hidung bagian dalam, yaitu huruf-huruf yang 

dibaca dengung (ghunnah):  

(a) Pada hukum Nun Sukun (  ْْ  ) dan  tanwin ( ــٌــ ,ــٍــ ,ــًــ ), yaitu 

Ikhfa Haqiqi, Iqlab, dan Idgham Bighunnah. 

(b) Pada hukum Mim Sukun (  َْ  ), yaitu Ikhfa Syafawi dan 

Idgham Mitslain, 

http://www.ilmutajwid.com/hukum-ikhfa-haqiqi/
http://www.ilmutajwid.com/hukum-iqlab/
http://www.ilmutajwid.com/hukum-idgham-bighunnah-maal-ghunnah/
http://www.ilmutajwid.com/hukum-ikhfa-syafawi/
http://www.ilmutajwid.com/hukum-idgham-mitslain-idgham-mimi/
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(c) Hukum Ghunnah Musyaddadah, yaitu huruf Mim 

Bertasydid (  َّ  ) dan Nun Bertasydid (  ّْ  ). 

(d) Hukum Idgham Mutajanisain hanya untuk Ba Sukun (  ْة ) 

bertemu dengan huruf Mim Berharakat  ( َ ). 

(e) Hukum Mad Lazim Harfi Mukhaffaf hanya dikhususkan 

untuk huruf „Ain tanpa harakat ( ع ). 

Dari pengelompokan Makharijul Huruf ini perlu 

diperhatikan bahwa terdapat beberapa huruf yang memiliki 

Makhraj yang sama. Namun, ketika dilapalkan – bunyi atau suara 

dari huruf-huruf tersebut tidaklah sama. Maka yang 

membedakannya terletak pada sifat huruf. 

b)  Shifatul huruf 

Secara bahasa shifat adalah apa-apa yang ada pada sesuatu 

yang dapat memberikan makna. Sedangkan menurut istilah shifatul 

huruf ialah sifat yang baru daatang pada saat huruf itu keluar dari 

makhrojnya, yaitu jelas, lunak dan lain sebagainya. Adapun 

pembagian sifatul huruf ialah sebagai berikut: 

ظُ   (1) ّْ ٌَْٙ  (Al-Hamsu) ا

Menurut bahasa  adalah Suara yang disembunyikan/ 

disamarkan. Menurut istilah adalah Keluarnya/berhembusnya 

nafas ketika mengucapkan huruf.. Terdapat 10 huruf yang 

bersifat Hams.  Dikelompokkan dalam lafadz:  َشْخٌض َعَىَذ ُُ ُ  :فََسثَّٗ

[fahatsahu syakhshun sakata:   د ,ن ,ط ,ص ,ش  ,ػ ,  ٖ,ذ س ,ف] 

http://www.ilmutajwid.com/ghunnah-musyaddadah/
http://www.ilmutajwid.com/hukum-idgham-mutajanisain/
http://www.ilmutajwid.com/mad-lazim-harfi-mukhaffaf/
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(2) Al-Jahru/Al-Jahr  

Menurut bahasa adalah: Jelas, terang dan nyata Menurut 

istilah adalah: Tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf.  

Huruf-hurufnya ialah 18 huruf, yang berwarna abu-abu;  yaitu 

  أ ة ج د ر س ص ع ط ظ ع ؽ ق ي َ ْ ٚ ٞ ;

Al-Hamsu lawan-nya Al-Jahru maksudnya: "Bila sifat Al-

Hams mengeluarkan nafas bersama pengucapan huruf 

sebaliknya Al-Jahr menahan nafas,  ketika pengucapan huruf-

hurufnya." 

حُ  (3) ذَّ  (Asy-Syiddah)  اٌشِّ

Menurut bahasa  adalah  kuat.  Menurut istilah adalah: 

Tertahannya suara sejenak di tempat makhroj, kemudian 

melepaskannya secara tiba-tiba bersama udara. 

Terdapat 8 huruf yang bersifat Syiddah  

Dikelompokkan dalam lafadz :  ْأَِخُذ لَظٌّ ثََىذ:  ajidu qattun 

bakat  yaitu :  ن ,ة ,ط  ,ق ,د ,ج ,ء  dan د 

حُ  (4) َٚ خبَ  (Ar-Rakhawah) اٌشَّ

Menurut bahasa adalah lunak atau lemah lembut. 

Menurut istilah adalah mengeluarkan suara ketika melafadzkan 

huruf tanpa ada hambatan. Hurufnya ada 15, yaitu selain 

huruf  Syiddah dan At-Tawas-suth/Mutawassith , yaitu;  س ذ ش ر

ٞ ؽ ف ٚ ٖص ط ػ ص ع ظ    

Asy-Syiddah, lawan-nya Ar-Rakhawah maksudnya: "Bila Asy- 



 

 
26 

Syiddah menahan suara sebelum pengucapan huruf, sebaliknya 

Ar-Rakhawah dengan mengeluarkan suara ketika melafadzkan 

huruf tanpa ada hambatan." Antara Asy-Syiddah dan Ar-

Rakhawah adalah At-Tawasuth.  Menurut bahasa adalah 

pertengahan atau sedang. Menurut istilah adalah pertengahan 

suara saat mengucapkan huruf, yakni antara tertahannya suara 

seperti dalam huruf-huruf Syiddah dan tidak tertahannya suara 

seperti dalam huruf-huruf Rakhawah. Terdapat 5 huruf yang 

bersifat At-Tawas-suth. Dikelompokkan dalam lafadz :   ػّش ٌٓ: 

lin 'umara; س ,  َ ,ع  ,ْ  , ي 

ءُ  (5) َُ  ('Al-Isti'la) ااِلْعزِْؼالَ

Menurut bahasa adalah terangkat. Menurut istilah 

adalah: Pengucapan huruf dengan terangkatnya sebagian besar 

lidah ke langit-langit. Hurufnya ada 7. Dikelompokkan dalam 

lafadz :  ُْخضَّ َضْغٍظ لِع:  khush-sha ḍhaghṭinqiz,  yaitu :  ع ,ص ,ش

 .ظ,ق ,  ط,  ؽ,

 (Al-Istifal) ااِلْعزِفبَيُ  (6)

Menurut bahasa adalah menurun.   

Menurut istilah adalah  pengucapan huruf disertai dengan 

menurunkan sebahagian besar lidah ke dasar permukaan mulut. 

Hurufnya ada 21 yaitu selain huruf-huruf Isti'la  Al-

Isti'la'  lawan-nya Al-Istifal, maksudnya : "Bila Al-Isti'la' 

terangkatnya sebagian besar lidah ke langit-langit sebaliknya 
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Al-Istifal menurunkan sebahagian besar lidah ke dasar 

permukaan mulut." 

 (Al-Itbaq) ااِلْطجبَقُ  (7)

Menurut bahasa adalah menutup. Menurut istilah  

pengucapan hurufnya, dengan lingkaran sekeliling 

lidah  menutup ke arah langit-langit. Hurufnya ada 4. 

Dikelompokkan dalam lafadz  طضطع  yaitu   ظ ,ط ,ع ,ص 

ْٔفِزبَذُ  (8)  (Al-Infitah) ااِل

Menurut bahasa adalah Terpisah. Menurut istilah adalah 

pengucapan hurufnya, dengan merenggangkan lidah dari langit-

langit.  Hurufnya ada 24, semua huruf hijaiyah selain   ع, ص 

-Al-Itbaq lawan-nya Al-Infitah maksudnya: "Bila Al  ظ , ط,

Itbaq, lingkaran sekeliling lidah menutup ke arah langit-langit 

sebaliknya Al-Infitah meregangkan lidah dari langit-langit 

  (Al-Izhlaq) ااِلْرالَقُ  (9)

Menurut bahasa adalah bagian lancip lidah.  Menurut 

istilah adalah pengucapan huruf  dengan ringan dan cepat, 

karena makhrojnya di ujung lidah dan sebagian lagi keluar dari 

dua bibir. Hurufnya ada 6. Dikelompokkan dalam lafadz   َّفِش  ْٓ ِِ  

 ة ي ْ سَ ف ; firra min lubbin yaitu :ٌُتٌّ 

اِلْطّبَدُ ا  (10)  (Al-Ishmat) 

Al-Ishmat menurut bahasa adalah tercegah.  

Menurut istilah adalah pengucapan hurufnya  agak berat dan 
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tidak dapat dilafadzkan dengan cepat, karena makhrojnya jauh 

dari ujung lidah.  Hurufnya ada 22, yaitu selain huruf Idzlaq. 

 Al-Izhlaq  lawan-nya Al-Ishmat makskudnya: "Bila Al-Izhlaq 

pengucapan huruf  dengan ringan dan cepat, sebaiknya Al-

Ishmat pengucapan hurufnya  agak berat dan tidak dapat 

dilafadzkan dengan cepat karena makhrojnya jauh dari ujung 

lidah." 

Adapun Sifat huruf yang tidak berlawanan ialah sebagai 

berikut: 

 (Shofir) اٌظفش  (1)

Menurut bahasa: طٛد ٠ظٛد ثٗ اٌجٙب artinya Berarti suara 

yang disuarakan oleh binatang-binatang atau siul burung 

Menurut istilah طٛد صائذ ٠خشج ثمٛح ِٓ طشف اٌٍغبْ ٚاٌغٕب٠ب, artinya 

suara tambahan atau lebih yang keluar dengan kuat dari ujung 

lidah dan gigi seri. Huruf-hurufnya adalah    ص ص ط 

 (Qolqolah) اٌمٍمٍٗ (2)

Menurut bahasa اٌزسشن ٚاالضطشاة  artinya berarti 

bergerak dan gemetar/memantul/goncangan pada makhroj 

hurufnya.Sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. 

Sedangkan Menurut istilah: 

 طٛد صائذ لٛٞ خٙشٞ ٠سذس فٟ ِخشج اٌسشف اٌغبوٓ ثؼذ ضغظ اٌّخشج

Artinya : Suara tambahan/lebih yang kuat lagi 

jelas/nyaring terjadi pada makhroj huruf yang mati setelah 
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menekan kepada makhroj tersebut. Huruf-hurufnya ada 5 yang 

dirumuskan dalam : لظ ثدذ             

 (Laiin) ا١ٌٍٓ (3)

Menurut bahasa : 

 ضذ اٌظؼٕٛثخ

Berati lawan sulit/sukar/.susah/mudah/lemas/lunak. 

Artinya : Mengeluarkan huruf secara lunak tanpa paksaan yaitu 

sifat dari pada huruf dan yang mati dan jatuh setelah fathah. 

·         Menurut istilah: 

 اخشاج اٌسشف ِٓ اٌفُ ثغ١ش وٍفخ ػٍٟ اٌٍغبْ

Artinya : Mengeluarkan huruf dari mulut dengan tanpa 

perasaan sulit/berat terhadap lidah. 

 (Inhirof) االٔسشاف (4)

Menurut bahasa : 

 ا١ًٌّ ٚاٌؼذٚي

Berarti condong dan mirip. Artinya condong huruf dari 

makhrojnya sendiri kepada makhroj lainya itu sifatnya huruf : ي س   

ي          Condong keluar atau keujung lidah 

 Condong kedalam serta sedikit kearah lam س       

Menurut istilah : 

 ١ًِ اٌسشف ػٕذ خشٚخٗ اٌٝ طشف اٌٍغبْ

Artinya : miringnya/condongnya huruf ketika keluarnya 

huruf tersebut sampai keujung lidah 
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            (Takrir) اٌزىش٠ش (5)

Menurut bahasa :                                              

 اػبداٌشئ ِشح اٚاوثش

Berarti mengulang-ulang. Maksudnya ialah ujung lidah 

tegetar ketika mengucapkan ص . Menurut istilah: 

 اصرؼبد ساءط اٌٍغبْ ػٕذ إٌطك ثبٌسشف ٚ٘ٛ طفخ الصِخ ٌٍشاء

Artinya : Bergetarnya pangkal lidah ketika 

mengucapkan huruf. Yaitu suatu sifat yang mesti ada pada Ro 

 (Tafasyi) اٌزفشٝ (6)

Menurut bahasa:                                 

 االٔزشبس

Berati meluas/tersebar. Maksudnya ialah meratanya 

angin  dalam mulut. Ketika mengucapkan huruf   ػ  hingga 

bersambung dengan makhroj ع  .  Menurut istilah: 

 أزشبس اٌش٠ر فٟ اٌفُ ػٕذ إٌطك ثبٌسشف

Artinya : tersebarnya angin dimulut ketika 

mengucapkan huruf. 

 (Istitholah) االعزطبٌخ (7)

Menurut bahasa :                      

 االِزذاد

Berarti memanjang. Yaitu memanjang suara ع dari 

permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah (bersambung 

dengan makhroj ي. Menurut istilah: 



 

 
31 

 اِزذاد اٌظٛد ِٓ اٚي زبفخ اٌٍغبْ اٌٝ اخش٘ب

Artinya : memanjangnya suara dari mulai pinggir lidah 

sampai akhirnya (ujung lidah. 

 (Gunnah) اٌغٕخ (8)

  Menurut bahasa: 

 طٛد ٠خشج ِٓ اٌخ١شَٛ

Berarti berdengung/suara yang keluar dari pangkal 

hidung. Menurut istilah: 

 طٛد خٙشٜ ٠خشج ِٓ اٌخ١شَٛ الػًّ ٌٍغبْ ف١ٗ

Artinya : Suara yang jelas/nyaring yang keluar dari 

lobang hidung yang tidak menggunakan lidah dalam 

pengucapannya. Yang harus di baca dengung di antarannya: 

(a) ْ dan  َ baik hidup maupun mati yang idzhar 

(b) . اخفبء/ اخفبء شفٜٛ   

(c) َادغب 

Gunnah adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf ini (  ْ  

dan  َ ). Hanya saja waktu tasydid lebih kuat dari waktu idghom 

waktu idghom lebih kuat dari waktu sukun sehingga waktu 

sukun lebih kuat dari pada waktu hidup. 

 (Tafkhim) اٌزفخ١ُ (9)

Menurut bahasa Tebal, Menurut istilah:  

ِّزٍئ اٌفُإٌطك ثبٌسشف غ١ٍظب   
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Artinya: mengucapkan huruf dengan tebal memenuhi 

mulut. 

 (Tarqiq) اٌزشل١ك (10)

 Menurut bahasa Tipis, Menurut istilah: 

 إٌطك ثبٌسشف رسف١فب غ١شِّزٍئ اٌفُ

Artinya: mengucapkan huruf dengan ringan/tipis tidak 

memenuhi mulut 

 (Ikhfa) االخفبء (11)

Menurut bahasa اٌززش   berarti Samar, menurut istilah:  

ػجبسح ػٓ إٌطك ثسشف عبوٓ ػبس اٜ خبي ػٓ اٌزشذ٠ذ ػٍٝ طفخ ث١ٓ االظٙبس 

 ٚاالدغبَ ِغ ثمبء اٌغٕخ فٝ اٌسشف االٚي ٚ٘ٛ إٌْٛ اٌغبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ

Artinya: Ibarat mengucapkan huruf yang mati yang sepi 

dari tasyid pada sifat diantara idzhar dan idghom dengan 

tetapnya ghunnah dalam huruf yang pertama yaitu nun mati dan 

tanwin. 

c) Ahkamul huruf 

Yaitu hubungan antar huruf. Ahkamul Huruf adalah 

hubungan antar huruf-huruf Hijaiyah. Atau bisa di artikan hukum 

bacaan dalam Al-Qur‟an. Dalam hukum ini ada begitu banyak 

pembagiannya, namun dalam pembahasan ini akan di bagi menjadi 

6 pembagian, diantaranya : 

(1) Hukum Nun Mati & Tanwin 

Hukum nun mati dan tanwin adalah salah 

satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum ini berlaku 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tajwid
http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
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jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum 

ini terdiri dari 4 jenis, yaitu: 

(a) Idzhar (اظٙبس)  

 Idhzar artinya jelas atau terang, Apabila ada nun 

mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi 

hukum bacaanya di sebut idzhar. Huruf halqi ada enam 

yaitu: ٘اذ ش ع ؽ    Contoh bacaan idzhar: 

Huruf Nun mati Tanwin 

َٓ  ا َِ ْٓ اَ َِ   ٌٓ ١ْ ِِ ٌي اَ ْٛ  َسُع

هَ  ذ ِِ ْٓ َزَشا ١َّخٌ  َػ ِِ  َٔبٌسَزب

َٟ  ش ْٓ َخِش َِ ٍح َخ١ًْشا   َرسَّ

ٍُ  ع ٍْ ْٓ ِػ ِِ   ٌُ ١ٌْغ َػ١ٍِْ ِّ  َع

ً   ؽ ْٓ ِغ ِِ  اَْخٌش َغ١ْشٌ  

ْٓ َ٘بدٍ  ٘ ِِ  ُخْشٍف َ٘بسٍ  

 

(b) Idgham (َارغب) 

 Idgham artinya memasukan atau melebur, apabila 

nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham yaitu: َ ْ ٞ ي ٚ 

 maka wajib di baca idgham, cara membacanya seolah ر

mentasydidkan nun mati atau tanwin. Idgham terbagi dua: 

idgham bighunnah dan idgham bilaghunnah. 

(1) Idgham bighunnah 

Hukum bacaannya wajib di baca berdengung 

dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin ke 

dalam huruf idgham bighunnah yaitu:  ٚ َ ْ ٞ  
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Contoh idgham bighunnah: 

Huruf Nun mati Tanwin 
 

يُ  ٞ ْٛ ْٓ ٠َمُ َِ ئٍِز ٠َْظُذ سٌ   َِ ْٛ َ٠ 

 

خٍ  ْ َّ ْٓ ِْٔؼ ِِ ٍخ َٔب فَِؼخٍ   َّ  ِزْى

ْغذٍ  َ َِ  ْٓ ِِ   ُْ ب َػجَْذرُ َِ  َػب ثٌِذ 

ٚ  ُْ ِ٘ َساِء َٚ  ْٓ ِِ اَْثمَٝ  َٚ  َخ١ٌْش 

 

Ketentuan bacaan idgham bighunnah tidak 

berlaku lagi jika nun mati berada dalam satu kata. 

Hukum bacaannya wajib dibaca idhar/jelas nun 

matinya. Contoh: ١َْٔب ٌْ  -ُد ١َْٕب ثُ    ٌْ ا َٛ ْٕ ا -لِ َٛ ْٕ   -ن  ِط

(2) Idgham bilaghunnah 

Idgham bilaghunnah artinya memasukkan atau 

meleburkan tanpa berdengung. Apabila nun mati atau 

tanwin bertemu salah satu huruf idgham bilaghunnah 

yaitu: ل ر  

Contoh bacaan idgham bilaghunnah: 

Huruf Nun mati Tanwin 

ْٔهَ  ي ْٓ ٌَُذ  ِِ   َٓ زَّم١ِْ ُّ ٍْ  ًُ٘ذٜ ٌِ

ْٓ َسثِّهَ  س ِِ   َٓ  َخ١ٌْش َساِصل١ِْ

 

(c) Iqlab  

 Iqlab artinya membalik atau mengganti. Apabila 

nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf    ة maka 
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hukum bacaannya disebut iqlab. Cara membacanya adalah 

bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi mim. Huruf 

iqlab hanya satu yaitu ب  .  

Contoh bacaan iqlab: 

Huruf Nun mati Tanwin 

ُْ  ة ِ٘ ْٓ ثَْؼِذ ِِ ١ٌْغ ثَِظ١ْشٌ   ِّ  َع

 

(d) Ikhfa  

Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan 

bunyi nun mati atau tanwin. Maksudnya bunyi nun mati 

atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, 

serta cara membacanya ditahan sejenak. Hukum bacaan 

dibaca ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 

salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15 yaitu: ث -ت- 

ن -ق -ف -ظ -ط -ع -ص -ػ -ط -ص -ر -د -ج  

Contoh bacaan ikhfa: 

Huruf Nun mati Tanwin 

ْٓ رَجِغَ  د َّ  َخٍَّٕذ رَْدِشٜ فَ

ْٓ ثَمٍَُذْ  س َّ  ِشَٙب ٌة ثَبلِتٌ  فَ

ُْ  ج ْْ َخبَءُو ٍٍْك َخِذ ٠ْذٍ  اِ  َخ

َْٔذا ًدا د ب َدوَّب اَ  َدوَّ

ْٓ َرَ٘تٍ  ر ِِ  َٔب ًسا َراَد ٌََٙتٍ  

ٌَْٕب ص َْٔض اَ َٚ  َطِؼ١ًْذا َصٌَمًب 
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ٌْ  ط َْٔغب ب ااَْلِ  ًّ ب َعٍَ ًّ  َعٍَ

ب َخٍَكْ  ػ َِ ْٓ َششِّ ِِ َشِذ ٠ْذٍ َػَزا ٍة    

ُْ  ص ِٙ ْٓ َطالَ رِ اًل َطب ًٌِسب َػ َّ  َػ

دٍ  ع ْٛ ُْٕض َِ ْغفَِشحٌ َضب ِزَىخٌ   ُِ  

ْٓ ط١َِّجَب دٍ  ط ِِ ٍَْذحٌ ط١َِّجَخٌ    ثَ

ُْ  ظ ِ٘ ِس ْٛ ْٓ ظُُٙ ِِ َِ٘شحً   اًء ظَب  ُزشَّ

ُْ  ف ِٙ ْٔفُِغ سٍ  اَ ْٛ ْخزَبٍي فَُخ ُِ  

ًِ  ق ْٓ لَْج ِِ ا  ْٛ  ِسْصلًب لَبٌُ

ْٛ  ن َْ ٠َْشُخ ْٓ َوب َِ  َٔب ِط١ٍَخ َوب ِر ثَخٍ  

 

(2) Hukum Mim Mati 

Hukum mim mati merupakan salah satu dari ilmu 

tajwid sebagaimana halnya hukum nun mati. Mim mati atau 

mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah 

maka memiliki tiga hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham 

mimi, dan idhar syafawi. 

(a) Ikhfa syafawi 

Ikhfa syafawi adalah menyembunyikan atau 

menyamarkan huruf mim. Hukum bacaan disebut ikhfa 

syafawi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan 

huruf ba ( ب ) . adapun cara membanya adalah di bunyikan 

samar-samar di bibir dan didengungkan. 

Contoh :  ثَِزاٌَِه ُْ بٌَُٙ َِ ُْ ثِِسَدب َسحٍ  –َٚ ِٙ ١ْ ِِ رَْش  
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(b) Idgham mimi 

Hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim 

sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Cara 

membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap 

atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi 

sering pula disebut idgham mutamatsilain (idgham yang 

hurufnya serupa atau sejenis. 

Contoh :   ِهللا َٓ ِِ  ُْ بٌَُٙ َِ َٚ–  َٓ ْ١ِٕ ِِ ْؤ ُِ  ُْ زُ ْٕ ْْ ُو اِ  

(c) Idhar syafawi 

Idhar syafawi artinya apabila mim mati bertemu 

dengan salah satu huruf hijaiyyah selain huruf mim dan ba, 

maka hukum bacaannya disebut idhar syafawi. Cara 

membacanya bunyi mim disuarakan dengan terang dan 

jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut 

tertutup.huruf-huruf idhar syafawi adalah 26 huruf yaitu: ا- 

 -ق -ف -ؽ -ع -ظ -ط -ع -ص -ػ -ط -ص -س -ر -د -ش -ذ -ج -س -د

ٞ -ٖ -ٚ -ْ -ي -ن  

Contoh :  َا ُْ َٓ  –ْخٌش فٍََُٙ ُْ َزبفِِظ١ْ ِٙ ُْ َػَزاة -َػ١ٍَْ ٌَُٙ َٚ  ٌ  

(3) Hukum RO‟ 

Hukum membaca ro‟ itu ada dua yaitu: 

(a) Tafkhim  

Yaitu ro‟ yang dibaca berat atau tebal ketika 

mengucapkan huruf ini, maka bibir dibawah terangkat naik. 
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Sedangkan untuk ukuran getaran ro‟ paling banyak adalah 

tiga getaran dan tidak boleh lebih dari tiga getaran. Adapun 

ciri-ciri ro‟ yang dibaca tebal adalah sebagai berikut: 

1) Ro‟ yang berharokat fathah atau dhommah. Contoh 

: خٌ  َّ َب –َسْز َسثَّٕ  

2) Ro‟ mati jatuh setelah harokat fathah atau dhommah. 

Contoh:  َْشَصُق ٠–  َْ ْٛ ٠ُْشَصلُ  

3) Ro‟ mati jatuh setelah harokat kasroh dan bertemu 

drngan huruf isti‟la dalam satu kalimat. Jumlah 

hurufnya ada tujuh yaitu: ق -ظ -ط -ؽ -ع -ص -ش . Contoh 

: ْشَطبِد     ِّ ٌْ ًِّ فِْشلَخٍ  –ٌَجِب  ْٓ ُو ِِ  

Tetapi jika ro‟ mati jatuh setelah kasroh dan 

meskipun bertemu dengan huruf isti‟la tetapi tidak dalam 

satu kalimat, maka ro‟ tetap dibaca tipiz. 

Contoh : َ١اْل ِّ  لَبْطجِْش َطْجًشا َخ

4) Ro‟ mati didahului oleh hamzah washol (baik harokat 

fathah, kasroh, atau dhommah). Contoh : ٝاِْسِخِؼ 

(b) Tarqiq  

Yaitu ro‟ yang dibaca tipis atau ringan. Sedangkan 

ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

1) Semua ro‟ yang berharokat kasroh, baik diawal, tengah, 

atau akhir kalimat. Contoh :  َٓ َٓ  -َوب فِِش٠ْ اَِسَٔب اٌَِّز٠ْ  
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2) Ro‟ mati jatuh setelah harokat kasroh asli dan sambung 

sekaligus tidak bertemu dengan salah satu huruf 

isti‟ladalam satu kalimat. Contoh :  َْ ْٛ لَبٌَفِْشَػ اْططَجِشْ  -َٚ َٚ  

3) Semua ro‟ yang mati tidak asli (karena waqof) baik ro‟ 

berharokat fathah, dhommah atau kasroh dan selama ro‟ 

tidak jatuh setelah harokat fathah atau dhommah. 

Contoh :  ُاٌَغَّشا ئِشُ  -اٌَغَّْسش  

4) Ro‟ mati jatuh setelah harokat kasroh meski bertemu 

dengan huruf isti‟la tetapi tidak dalam satu kalimat. 

Contoh :  َُش َخذَّ ن اَل رَُظؼِّ َٚ  

5) Ro‟ mati sebab waqof dan didahului oleh ya mati. 

Contoh :  ََخج١ِْشٌ  -١ْشٌ خ  

(4) Hukum Nun dan Mim yang Bertasydid 

Apabila ada huruf nun dan mim bertasydid maka 

hukum bacaannya disebut ghunnah. Adapun tempat keluarnya 

ghunnah pada jalur hidung, sedangkan lamanya bacaan 

ghunnah adalah satu alif atau dua harokat, membacanya harus 

harus dibaca dengan suara dengung. 

Contoh :  َِوالَّ  -ثَِشةِّ إٌَّب ط َُّ ثُ  

(5) Hukum lam ta‟rif (Alif Lam) 

Berdasarkan cara membacanya alif lam di bagi menjadi 

2 macam: 
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(a) Alif lam qamariyah 

Yakni alif lam yang dibaca jelas tanpa melebur 

bacaannya, ketika menghadapi salah satu huruf alif lam 

qamariyah. Adapun huruf alif lam qamariyah ada 14 yaitu: 

ٞ -ٖ -ٚ -َ -ن -ق -ف -ؽ -ع -ش -ذ -ج -ة -ا  

Contoh:  ٌُْجَِظ١ْشُ  -ااَْلََزذ ذُ  -اَ ّْ ٌَْس ٌَْخج١ِْشُ  -اَ ُُ  -اَ ٌَْىِش٠ْ اَ  

(b) Alif lam syamsiyah 

Yakni alif lam yang dibaca idgham, membaca alif 

lam ini dileburkan kepada huruf setelahnya (masuk 

kedalam huruf berikutnya) apabila bertemu dengan salah 

satu huruf alif lam syamsiyah. Adapun huruf alif lam 

syamsiyah ada 14 yaitu: ط -ع -ص -ػ -ط -ص -س -ر -د -س -د- 

ْ -ي -ظ  

Contoh:  ُاَلح ُٓ  -اٌَظَّ ٠ْ ًُ  -اٌَذِّ سُ  -ا١ٌٍََّْ ْٛ ُِ  -إٌََّ ِز١ْ اٌَشَّ  

(6) Hukum Qalqalah 

Qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia 

mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi 

rangkap. Adapun huruf qalqalah ada lima yaitu: د -ج -ة -ط -ق . 

Qalqalah terbagi dua yaitu: 

(a) Qalqalah kubra (besar) yaitu qalqalah yang berbaris hidup, 

dimatikan karena waqaf. Cara membacanya dikeraskan 

qalqalahnya. 

Contoh:  َبَخٍَك ٌْجَبةِ  -َِ ٌُٛا ااْلَ ْٚ ١ِْٙحٍ  -اُ ٍج ثَ ْٚ َص  
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(b) Qalqalah sugra (kecil) yaitu huruf qalqalah yang berbaris 

mati, tetapi tidak waqaf padanya. Cara membacanya kurang 

dikeraskan qlqalahnya. 

Contoh:  َْ ْٛ ب اَْدَسان -ااِلَّ اِْث١ٍِْظَ  -٠َْمطَُؼ َِ َٚ  ٌ  

(c) Hukum Bacaan Mad 

Yaitu aturan panjang pendeknya suatu bacaan 

Alquran.. Mad artinya membaca panjang bacaan Alquran  

ketika ada hhuruf mad. Huruf mad ada tiga yaitu alif, ya‟, 

dan wawu. Maka defenisi Mad secara lengkapnya ialah: 

membaca panjang ketika ada: 

1) Huruf berbaris fat-hah sesudahnya berupa huruf alif 

2) Huruf berbaris kasrah sesudahnya berupa huruf ya‟ 

3) Huruf berbaris dhommah sesudahnya berupa huruf 

wawu. 

Adapun kadar mad (baik 2,4 maupun 6 harokat) 

dapat diketahui dengan ciri sebagai berikut:
 29

 

1) Mad harus dibaca 2 harokat (tidak boleh lebih) ketika 

ada bacaan mad sesudahnya bukan berupa huruf 

Hamzah, tasydid atau huruf mati. 

   i'i ohT MaM  ٚااضسئ

ُٙاٌف   i'i B'i'M 

 Mad Tamkin ٚاراز١١زُ

 Mad „Iwadh افٛاخب

 Mad Shilah Qoshiroh ٚاِشارٗ

 Mad Harfi  طٗ

 

                                                             
29

 Ahmad Muzammil, Panduan Tahsin Tilawah, (Tangerang : Ma‟had Al-Qur‟an Nurul 

Hikmah, 2010), hlm. 61.  
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2) Mad harus dibaca 4 harokat ketika ada bacaan mad 

(atau ada tanda bendera (~) bertemu dengan huruf 

Hamzah. 

 l'Ms inuM'zhMM   ِب اغٓ

 l'hM  in  'zhMM  اراخبء

 hhMM'h ohTaMM'h  ِبٌٗ اخٍذ

 

3) Mad harus dibaca 6 harokat ketika ada bacaan mad 

(atau ada tanda bendera (~) yang bertemu dengan huruf 

bertasydid atau huruf mati. 

m'sML  lMMLM Ln z'llTM  اثسدٛٔئ  

 m'sML lMMLM LnlhlhTM'M  ءاٌئٓ

 M'ali  ءاٌز وش٠ٓ

 m'sML h'aMM Ln z'llT M   اٌُ

 m'sML h'aMM LnlhlhTM'M   ص

 

(d)  Waqaf 

Yaitu Hukum bagi penentuan berhenti atau terusnya 

suatu bacaan. 

Menurut pendapat yang masyhur, waqaf terbagi 

menjadi empat macam, yaitu: tam-mukhtar (sempurna 

terpilih), kafin-ja‟iz (cukup dan boleh), hasan-mafhum 

(bagus bisa dipahami), dan qobih matruk (jelek dan 

ditinggalkan) 

1) Tamm ialah waqaf pada lafazh yang tidak berhubungan 

sedikit pun dengan lafadz sesudahnya. Waqaf tamm 

banyak terdapa pada penghujung ayat, seperti 
firmannya “wa ulaaika humulmuflihuun” (Al-Baqarah: 

5). Kemudian dilanjutkan dengan “innalladzinakafaru” 

(Al-Baqarah: 6). Namun terkadang waqaf ini terjadi 

sebelum berakhirnya fashilah (pemisah ayat), seperti 

waqaf pada firman_Nya  :An Naml)   خؼٍٛا اػضح اٍ٘ٙب ارٌخٚ 

34), karena perkataan Balqis berakhir sampai di sini. 

Kemudan Allah berfirman   ٍْٛٚوزٌه ٠مؼ (An Naml: 34), 

firman ini merupakan ujung ayat. 

2) Kafin Ja’iz yaitu waqaf pada suatu lafazh yang dari segi 

lafazh telah terputus dari lafadz sesudahnya, tetapi 

maknanya masih tetap bersambung. Diantara contohnya 

ialah setiap ujung ayat yang pada lafadz sesudahnya 
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terdapat lamu kay (huruf lam yang bermakna supaya), 

misalnya, “ in huwa illa dzikrun wa qur’anun mubin, 

litundzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qaulun’ala 

al-khafirin” (Yasin: 69-70). 

3) Hasan yaitu waqaf pada lafazh yang dipandang baik 

padanya, tetapi tidak baik memulai dengan lafazh yang 

sesudahnya, karena masih adanya hubungan dengannya 

secara lafazh dan maknanya. Misalnya, “Alhamdulillahi 

rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim” (Al Fatihah: 1-2) 

4) Qabih yaitu waqaf pada lafazh yang tidak dapat 

dipahami maksud sebenarnya, seperti waqaf pada 

“laqad kafara al-ladzina qalu…” (Al-Maaidah: 17), 

sebab jika ayat tersebut dimulai dengan kalimat itu , 

maka maknanya menunjukkan kekafiran. Begitu pula, 

“Laqad kafara al-ladzina qalu innalllaha tsalitsu 

tsalatasah” (Al-Maaidah: 73). Maka pada lafazh qalu, 

tidak dibenarkan.”
30

 

 

3) Kefasihan dan Adab  

Indikator kefasihan dan adab dalam menghafal 

Alquran  difokuskan pada: 

1) Membaca Alquran dengan memperhatikan ketepatan 

berhenti dan memulai bacaan sesuai dengan hukumnya. 

2) Tartil dengan memperhitungkan suara yang indah.
31

 

Yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan jelas 

serta memberikan hak setiap huruf, seperti membaca 

mad dan idgham. 

  

                                                             
30

Syaikh Manna‟ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Alquran, (Jakarta Timur: Pustaka 

Al-Kautsar, 2013) hlm.228.  
31

Musyaihah, 2016 dalam Tesis :  Korelasi antara Kecerdasan Intelektual (IQ) dan Self 

Regulated Learning dengan Kemampuan Menghafal Alquran siswa Pondok Tahfidz Yanbu’ul 

Quran Anak-anak Kudus, yang diunduh pada 4 Desember 2017. hlm.29-30 
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h. Faktor-faktor yang mempengaruh hafalan Alquran Mahasiswa 

1) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) 

a) Inteligensi  

Intelegensi ialah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang 

memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang 

tertentu.
32

 Secara psikologi taraf  intelegensi anak-anak berbeda. 

Intelegensi itu meliputi aspek-aspek kemampuan yaitu bagaimana 

individu memperhatikan, mengamati, mengingat, memikirkan, dan 

menghayati. Semakin tinggi intelegensi seseorang semakin cepat 

dia mengingat dan mendapatkan informasi. Demikian pula dalam 

menghafal Alquran. 

b) Motivasi 

Motivasi ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk bertindak melakukan sesuatu.
33

 Motivasi merupakan daya 

penggerak dalam diri seseorang yang menimbulkan suatu kegiatan 

sehingga tujuan yang dikehendaki dari kegiatan tersebut bisa 

tercapai. Karena menghafal Alquran merupakan suatu proses maka 

faktor motivasi memegang peranan pula.  

Syaiful Bahri Djamarah menyatakan di dalam bukunya 

bahwa motivasi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik 

                                                             
32

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 

hlm.52. 
33

 Ibid., hlm.60. 
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Yang dimaksud dengan motivasi intrinsic adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinay tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu.  

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrisik adalah kebalikan dari motivasi 

instrinsik. Motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar.
34

 Sebagai contoh, seorang anak rajin 

belajar karena ingin mendapatkan nilai baik dan mendapat 

hadiah. Demikia halnya tentang motivasi dalam menghafal 

Alquran, semakin baik motivasi seseorang  dalam menghafal 

Alquran semakin besar kemungkinan  orang tersebut memiliki 

hafalan Alquran yang banyak. 

c) Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.
35

 Bakat 

merupakan kualitas yang dimiliki individu yang menunjukkan 

perbedaan tingkatan antara satu individu dengan individu yang 

lain, dalam bidang tertentu. Maka faktor ini juga menentukan 

perbedaan hafalan Alquran mahasiswa. 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm.149 
35

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2013), h. 57 



 

 
46 

d) Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai 

dengan rasa senang.
36

 Apabila seseorang tidak merasa tertarik atau 

tidak berminat terhadap sesuatu, maka ia tidak akan berusaha untuk 

menguasainya. Oleh karena itu, Faktor minat juga sangat besar 

perannya dalam menghafal Alquran. 

e) Perhatian  

Perhatian menurut Ghazali seperti yang dikutip  oleh 

Slameto adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun 

semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. Untuk dapat memiliki hafalan Alquran yang 

banyak, maka mahasiswa harus mempunyai perhatian terhadap 

Alquran itu sendiri. Jika hal itu tidak menjadi perhatian, maka 

timbullah kebosanan, sehingga ia tidak suka lagi untuk 

menghafal.
37

 

f) Latihan, Mengulang atau Muroja‟ah 

Karena terlatih, dan seringkali mengulangi sesuatu, maka 

seseorang akan semakin fashih. Sebaliknya, tanpa latihan 

pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki seseorang dapat 

                                                             
36

 Ibid.hlm.57. 
37

 Ibid., hlm.56. 
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menjadi hilang atau berkurang.
38

 Begitu juga dalam hal menghafal 

Alquran, semakin sering latihan dan muroja‟ah, maka akan 

memiliki hafalan Alquran yang baik. 

g) Kondisi Fisik 

Kondisi ini sangat penting dalam proses menghafal 

Alquran. Karena kondisi fiisik yang kurang baik misalnya sakit. 

Hal ini akan mengganggu konsentrasi menghafal Alquran. 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor Orang Tua 

Keluarga khususnya orang tua merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perkembangan anak. Begitu pula dalam 

menghafal Alquran. Apabila anak tumbuh dengan pola asuh orang 

tua yang baik seperti mencintai Alquran, tentu akan berpengaruh 

pada hafalan Alquran anak tersebut. 

b) Faktor Lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi proses menghafal 

Alquran. Dalam menghafal Alquran tentu butuh lingkungan yang 

kondusif. Seperti jauh dari kebisingan dan jauh dari tempat-tempat 

maksiat. 

c) Alokasi Waktu 

Alokasi waktu adalah pengaturan dan tata cara penyusunan 

rencana. Dalam Menghafal Alquran dibutuhkan alokasi waktu 
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 M. Ngalim Purwanto, Op. Cit, hlm. 103. 
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yang sudah diirencanakan dengan baik. Hal ini sangat 

mempengaruhi tingkat hafalan Alquran seseorang.  

Dalam menghafal Alquran apabila waktu yang dimiliki 

tidak memungkinkan atau kurang itu sangat menghambat 

peningkatan hafalan Alquran mahasiswa. 

d) Pemahaman Bahasa Arab 

Alquran diturunkan dalam bahasa Arab yang mubiin, maka 

kaedah-kaedah yang diperlukan dalam memahami Alquran 

bersendi atas kaedah-kaedah bahasa Arab, memahami asas-

asasnya, merasakan uslub-uslubnya, dan mengetahui rahasa-

rahasianya, maka hal itu berlaku pula dalam menghafal Alquran.
39

 

Pengetahuan dan pemahaman arti atau makna Alquran tentu akan  

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitiann ini ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Ma‟rifatul Asrofah dengan judul “Upaya guru dalam 

meningkatkan  hafalan Alquran di mts al huda bandung tulunggung.” pada 

Tahun 2015 . Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Strategi guru 

dalam meningkatkan hafalan Alquran yaitu membetulkan bacaan anak 

didiknya ketika menyetorkan hafalan, mengulang hafalannya, pembentukan 

jadwal khusus hafalan, mewajibkan setoran hafalan, dan latihan menulis surat 

pendek tanpa melihat contoh pada kamis, (3) Faktor yang menghambat 

pelaksanaan guru dalam meningkatkan hafalan Alquran yaitu kemampuan 
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 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannaya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm. 10. 
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membaca dan menghafal setiap anak yang berbeda, alokasi waktu yang 

kurang, beberapa anak yang kurang semangat karena alasan tertentu. 

Selain faktor penghambat ini terdapat juga faktor yang mendukung 

yaitu motivasi/semangat anak-anak yang kuat, pertemuan antara guru dan 

murid yang sangat intensif, dan rasa tanggung jawab anak dalam menjalankan 

tugas. Penelitian yang dilakukan oleh Siti memiliki perbedaan dengan yang 

penulis teliti. Siti fokus pada upaya guru meningatkan hafalan Alquran siswa 

serta faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan penulis fokus pada 

kuantitas dan kualitas hafalan Alquran yang telah dimiliki mahasiswa faktor-

faktor yang mempengaruhi. 

 

C. Konsep Operasional 

Kuantitas hafalan Alquran dioperasionalkan dalam bentuk data jumlah 

hafalan Alquran dengan kategori sebagai berikut: 

1. 0,5 - 1,9 juz    =  rendah 

2. 2 - 3,4 juz   = sedang 

3. 3,5 - 4,9  juz   = tinggi 

4. 5 - 6 juz   = sangat tinggi 

Operasionalisasi dari kualitas hafalan Alquran Mahasiswa dapat dilihat 

dari indikator sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan susunan ayat yang benar  

2. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan lancar 

3. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan sempurna tanpa ada huruf 

yang terlewat 
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4. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan pengucapan makhorijul 

huruf yang benar 

5. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum nun 

mati & tanwin 

6. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum mim 

mati 

7. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum RO‟ 

8. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum nun 

dan mim yang bertasydid 

9. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum lam 

ta‟rif (Alif Lam) 

10. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum 

qalqalah 

11. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan hukum 

penentuan berhenti atau terusnya bacaan (waqaf) 

12. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan menerapkan aturan 

panjang pendeknya bacaan (mad) 

13. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan memperhatikan ketepatan 

berhenti dan memulai bacaan sesuai dengan hukumnya 

14. Mahasiswa mampu menghafal Alquran dengan tartil dan suara yang indah 

Operasionalisasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan 

Alquran Mahasiswa dapat dilihat dari indikator sebagai indikator sebagai 

berikut: 
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1. Motivasi Menghafal Alquran 

2. Motivasi dari Dosen 

3. Muroja‟ah 

4. Alokasi waktu 

5. Pemahaman Bahasa Arab 


