
BAB 10 
HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF 

 
 
 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
 10. Menerapkan hukum bacaan mad 
dan waqaf 

 10.1. Menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf  
10.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan  
         surat-surat Al-Qur’an 
10.3. Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al- 
         Qur’an 

 
Ketika membaca al Quran terdapat tata cara atau aturan mengenai kapan membaca suku kata 
dengan bacaan panjang dan kapan membaca pendek. Ketentuan mengenai hukum bacaan 
panjang dan pendek disebut hukum bacaan mad.  
Selain itu juga diatur mengenai kapan harus berhenti dan kapan harus terus. Mengenai hal ini 
akan dibahas dalam hukum bacaan waqaf.  
Hukum bacaan mad dan waqaf sangat penting untuk dipelajari karena aturan membaca 
panjang atau pendek, berhenti atau terus sangat berguna untuk menjaga keutuhan arti ayat 
yang kita baca. Dengan kata lain, apabila seseorang membaca al Quran tidak memperhatikan 
bacaan panjang atau pendek, berhenti atau terus, maka dikhawatirkan dapat merubah arti ayat 
yang dibacanya. Bila hal ini terjadi, tentu mengurangi keutamaan dalam membaca al Quran. 
 
 
HUKUM BACAAN MAD 
 

Secara harfiah, “mad” mempunyai arti panjang, sehingga bacaan mad adalah bacaan 
panjang dalam Al Quran. Bacaan mad dibagi menjadi dua, yakni mad thabi’i (mad asli) dan 
mad far’i (cabang/turunan). Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut ini : 

 

1. Mad Asli / Mad Thabi’i (  يطَبِع دم  ) 

 

Disebut  mad thabi’i (mad asli) apabila  terdapat  harakat fathah diikuti alif (  ا  ) ; 

kasrah diikuti ya’ sukun (   ي  ); dan dhammah diikuti waw sukun (  و   ). 
Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif ( 2 harakat) 

Perhatikan contoh berikut, dan simaklah secara seksama bagaimana cara membaca yang 
dicontohkan oleh gurumu ! 
 

Contoh ayat Identifkasi kasus Sumber 

 Al Lahab : 3 ا  diikuti  ـ   سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ

هنا عوضرو مهناُهللا ع يضـ ر  diikuti   و 
Al Bayyinah : 8

 ي     diikuti  ـ وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ
Al Fil : 3 



 
 

2. Mad Far’i (  يعفَر دم  ) 

 
Mad far’i merupakan cabang atau turunan dari mad asli (mad thabi’i), oleh karenanya 

sebelum melanjutkan pembahasan tentang mad far’i kamu harus betul-betul memahami mad 
thabi’i terlebih dahulu. Kalau sudah memahami mad thabi’i, ikutilah pembahasan mengenai 
mad far’i berikut ini : 
Dalam bagian ini akan dibahas lima nacam mad far’i, yaitu : 
1) Mad wajib muttasil 
2) Mad jaiz munfasil 
3) Mad aridl 
4) Mad badal 
5) Mad lazim 
 
 
 

 Mad Wajib Muttasil 
 

 
Disebut  mad wajib muttasil apabila  terdapat  mad thabi’i diikuti hamzah dalam satu 

lafaz. 
 

Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif ( 6 harakat) 
Perhatikan contoh berikut, dan simaklah secara seksama bagaimana cara membaca yang 
dicontohkan oleh gurumu  

Mad Thabi’i  diikuti ء  
 

 لُّوحوا الَ تنام ينا الَّذهآأَيياِهللا ش رآئع   (Al Maidah : 2) 

منهبِج ذئموَء يجِيو    (Al Fajr: 23) 

 (Ar Ra'd: 21) ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الْحسابِ

 
 
 
 

 Mad Jaiz Munfasil 
 
 

Disebut  jaiz munfasil apabila  terdapat  mad thabi’i diikuti hamzah ( ء ) namun dalam 

lafaz yang berbeda. 
 



Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif ( 2 harakat), 2 alif (4 harakat), atau 2,5 
alif (5 harakat) 
Perhatikan contoh berikut, dan simaklah secara seksama bagaimana cara membaca yang 
dicontohkan oleh gurumu  

 مهضعب كا أُولئورصنا وواو نيالَّذو (Al Anfal: 72) 

 (Qaf: 5)    فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ

 (Fussilat: 39) ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها

 
 
 
 

 Mad Aridl 
 
 

 
Disebut  mad aridl apabila  terdapat  mad thabi’i diikuti waqaf, atau terdapat mad thabi’i 

di akhir waqaf. 
 

Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif ( 2 harakat), atau 2 alif (4 harakat), atau 
3 alif (6 harakat) 
Perhatikan contoh berikut, dan simaklah secara seksama bagaimana cara membaca yang 
dicontohkan oleh gurumu  

 نيعتسن اكإِيو دبعن اكإِي   (Al Fatihah : 5) 

 (An Nas : 1)   قُلْ أَعوذُ بِربِّ الناسِ

 
 
 

 Mad Badal 
 
 

Kata badal berarti pengganti, karena terdapat dua huruf hamzah di awal lafaz, hamzah 
yang pertama berharakat hidup dan hamzah berikutnya berharakat sukun. Untuk meringankan 
bacaan, maka huruf hamzah yang kedua diganti dengan alif, ya’, atau wawu.  

 Jika hamzah pertama berharakat fathah, maka hamzah yang kedua diganti alif 

Contoh   اونأَ أْ م  menjadi    اونَءام  di dalam Al Quran ditulis   اونام 
 Jika hamzah pertama berharakat kasrah, maka hamzah yang kedua diganti ya’ 

Contoh   اانإِئْم menjadi    اانمإِي 
 Jika hamzah pertama berharakat dhammah, maka hamzah yang kedua diganti waw 

Contoh   اوتأُؤ  menjadi    اوتأُو 
 



Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa, disebut mad badal apabila terdapat 
hamzah yang diikuti mad thabi’i. 

 
Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif seperti mad thabi’i. 

Perhatikan contoh berikut, dan simaklah secara seksama bagaimana cara membaca yang 
dicontohkan oleh gurumu  

 اتحاللُوا الصمعوا ونام ينإِنَّ الَّذ (Al Bayyinah : 7) 

 (Ali Imran : 173)  فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اُهللا

نقيتسيوا لكَفَر ينلَّذل ابتوا الْكتأُو ينالَّذ (Al Muddatsir : 31) 

 
 

 
 
 

 Mad Lazim 
 
 

Disebut mad lazim apabila terdapat mad thabi’i diikuti sukun atau tasydid, mad lazim 
dibagi menjadi 4 yaitu : 

1) Mad lazim harfi musaqqal (mad lazim setingkat huruf yang berat) 
Terdapat pada fawatihussuwar (huruf-huruf pembuka surat) yang diikuti tasydid. 
Adapun huruf-huruf pembuka surat yang mengandung bacaan mad lazim adalah 

huruf :  ن ق ص ع س ل ك م 

Contoh   الـم  
Cara membaca  huruf lam yaitu dibaca panjang 3 alif (6 harakat), disebut berat 
(musaqqal) karena diikuti tasydid pada bacaan berikutnya. 

2) Mad lazim harfi mukhaffaf (mad lazim setingkat huruf yang ringan) 
Terdapat pada fawatihussuwar (huruf-huruf pembuka surat) yang meliputi huruf-

huruf sebagai berikut :   م ك ل س ع ص ق ن 

Contoh   ق 
 ن  
 يس  
Bila diamati sekilas dalam tulisan memang tidak terdapat harakat sukun dalam 
contoh-contoh di atas. Namun bila kamu simak dengan seksama bacaannya, maka 
terdapat bacaan huruf mati (sukun). Agar lebih jelas, perhatikan tabel analisis 
berikut ini : 
 
 



Huruf pembuka surat Nama 
Huruf 

Keterangan 

 Nun Ketika membaca nun, maka terdapat ن
huruf nun yang mati. 

qaf ق Ketika membaca qaf, maka terdapat 
huruf fa yang mati. 

shad ص Ketika membaca shad, maka 
terdapat huruf dal yang mati. 

 Ain Ketika membaca ain, maka terdapat ع
huruf nun yang mati. 

 Sin Ketika membaca huruf sin, maka س
terdapat huruf nun yang mati. 

 Lam Ketika membaca huruf lam, maka ل
terdapat huruf mim yang mati. 

 Kaf Ketika membaca kaf, maka terdapat ك
huruf fa yang mati. 

 Mim Ketika membaca mim, maka م
terdapat huruf mim yang mati. 

 

Cara membaca huruf lam yaitu dibaca panjang 3 alif (6 harakat), disebut ringan 
(mukhaffaf) karena tidak diikuti bunyi huruf sukun pada bacaan berikutnya. 
 
Untuk melengkapi pehaman mengenai huruf-huruf pembuka surat, selain 
kelompok huruf di atas terdapat juga kelompok huruf yang lain yaitu : 

 ح ي ط هـ ر
Jika disimak dengan seksama, saat membaca nama huruf-huruf tersebut tidak ada 
huruf mati di belakangnya. Nama-nama huruf itu ketika dibaca adalah : ha, ya, ta, 
ha, ra. Untuk kelompok huruf ini cara membacanya setara dengan mad thabi’i, 
yaitu dibaca panjang dua harakat atau satu alif. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

3)  Mad lazim kilmi musaqqal (mad lazim setingkat kalimah/lafaz yang berat) 
Disebutmad azim kilmi musaqqal apabila terdapat mad thabi’i diikuti huruf yang 
bertasydid. 
Contoh   dalam QS. Al Fatihah ayat 7 

نيّالالَ الضو هِملَيبِ عوضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن نياطَ الَّذرص 

Catatan 
 
Manfaat lain ketika memahami konsep mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf saat 
membaca fawatihussuwar (huruf-huruf pembuka ayat) adalah kita dapat mengetahui 
seberapa panjangnya walaupun tanpa bantuan harakat.  
Berlatihlah membaca fawatihussuwar tanpa harakat berikut ini! 

 

 طه  -ن  -كهيعص-حم  -يس  



Cara membacanya dibaca panjang 3 alif (6 harakat), dikatakan berat (musaqqal) 
karena menghadapi tasydid. 

4) Mad lazim kilmi mukhaffaf (mad lazim setingkat kalimah/lafaz yang ringan) 
Contoh    
Disebutmad azim kilmi musaqqal apabila terdapat mad thabi’i diikuti huruf yang 
berharakat sukun. 
Contoh   dalam QS. Yunus ayat 51 

نَ وقَد كُنتم بِه تستعجِلُونَالأَثُم إِذَا ما وقَع امنتم بِه ْآ   
Cara membacanya dibaca panjang 3 alif (6 harakat), dikatakan ringan 
(mukhaffaf) karena tidak menghadapi tasydid. 
 

 
HUKUM BACAAN WAQAF 
 
 

Menurut bahasa waqaf artinya berhenti / menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian 
waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan 
selanjutnya. 

Waqaf dibedakan menjadi 5 macam, Perhatikan skema berikut ini : 
 

 

1. Waqaf lazim  (    الَزِم    ) 

Waqaf lazim berarti harus berhenti. Sehingga ketika membaca Al Qur’an kemudian menemukan 
waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti 
(waqaf) untuk mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Waqaf lazim ini disebut 
juga dengan waqaf taam (waqaf sempurna) 
Tanda waqafnya adalah  
Perhatikan contoh-contoh potongan ayat berikut yang di dalamnya terdapat waqaf lazim. 
Perhatikan dengan seksama cara membacanya yang dicontohkan oleh gurumu ! 
 

 امن لَه لُوطٌ  وقَالَ إِنِّي مهاجِر إِلَى ربِّيفَ
2. Waqaf jaiz  (    زائج    ) 

 
Ketika membaca Al Qur’an menemukan tanda waqaf jaiz, maka boleh berhenti (waqaf) atau 
meneruskan bacaan (washal). Namun, ada yang diutamakan waqaf (berhenti) dan ada yang lebih 
diutamakan untuk washal (terus). Oleh karena itu, waqaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3 macam 
yaitu : 
 
 
1. Jaiz Kafi 

Ketika pembaca Al Quran menemukan waqaf ini maka boleh waqaf dan boleh washal, namun 
lebih diutamakan untuk waqaf. 
 
Tandanya waqafnya adalah     
 

 وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبالَغُ
 



2. Jaiz Tasawi 
 
Ketika pembaca Al Quran menemukan waqaf ini maka Jaiz tasawi maka boleh waqaf 
maupun washal, keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. 
 
Tanda waqafnya adalah  
 

آَء صوا النِّسَءاتلَةًونِح هِنقَاتد  
3. Jaiz Hasan 

 
Ketika pembaca Al Quran menemukan waqaf ini maka boleh waqaf maupun washal, tetapi 
membaca washal lebih utama. 
 
Tanda waqafnya adalah  

 

 وما يعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اهللا
3. Waqaf muroqobah   (  ْةاقَبرم  ) 

Apabila pembaca Al Qur’an menemukan tanda waqaf muraqabah, itu artinya harus berhenti pada 
salah satu tanda waqafnya. Waqaf muraqabah ini disebut juga dengan waqaf ta’anuq. 
 
Tanda waqafnya adalah                                         (titik tiga yang terletak pada dua tempat) 
 

نيقتلْمى لده هيف بيالً ر ابتالْك كذل 
4. Waqaf mamnu’  (  عونمم ) 

Waqaf mamnu’ maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda waqaf ini. Pada 
tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang 
dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam 
membacanya. 
Tanda waqafnya adalah  
 

 آَءكُموأَه بِعقُلْ الَ أَت نيدتهالْم نا ما أَنمإِذًا و لَلْتض قَد 
5. Saktah   (  هكْتس  ) 

Apabila pembaca Al Qur’an mendapati tanda waqaf saktah ini, maka dia harus behenti 
sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. 

Tanda waqafnya adalah         س       atau      سكته   

 

 وقيلَ من   راقٍ
 

 
 


