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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Jamaludin, 2011 : Efektivitas Penerapan Metode Qiroa’ti Terhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Santri di Pesantren Nurul Ulum 

Kumalasa Sangkapura Bawean Gresik. Penelitian ini memfokuskan 

keefektifan metode Qiroati terhadap peningkatan motivasi belajar 

santri di pesantren Nurul Ulum Kumalasa Sangkapura Gresik. 

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan 

pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, interview, dan 

dokumenter. Dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi 

sumber. 

2. Nurus Shomad, 2012 : Penerapan Metode Qiroati Dalam 

Pengajaran Baca al Qur’an di Pondok Pesantren Darussalam Blok 

Agung Banyuwangi. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya 

pada aspek efektifitas Metode Qiroati terhadap peningkatn 

membaca Alqur”an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Metode ini juga menggunakan teknik purposive 

sampling, dan pengumpulan data dengan melakukan observasi, 

interview, dan dokumenter.  Dalam penelitian ini memfokuskan 

pada aspek sejauh mana efektivitas metode qiroati dalam 
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pengajaran baca al Qur’an di Pondok Pesantren Darussalam Blok 

Agung Banyuwangi. Penelitian ini juga menggunakan metode 

penelitian kualitatif, deskriptif, sebagai prosedur penelitian 

menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata yang tertulis atau 

lisan dari orang – orang yag diamati. Sedangkan keabsahan datanya 

menggunakan triangulasi sumber. 

3. Astina, 2015 : Efektifitas Guru PAI Dalam Pembelajaran Baca 

Tulis al Qur’an Siswa Tanggul Wetan 05 Tanggul Jember Tahun 

Pelajaran 2015 / 2016. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya 

pada bagaimana efektifias guru PAI dalam pembelajaran baca tulis 

al Qur’an dan hasil pembelajaran baca tulis al Qur’an. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan 

teknik purposive sampling, dan pengumpulan datanya dengan 

melakukan observasi, interview, dan dokumenter. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah : 

1. Peneliti sama sama memfokuskan penelitiannya pada proses pembelajaran 

baca tulis al Qur’an. 

2. Menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian 

kualitatif deskriptif. 

3. Sama-sama menggunakan metode observasi, interview, dan dokumenter 

dalam pengumpulan data. 
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4. Setiap peneliti sama sama memfokuskan penelitiannya pada proses 

pembelajaran baca tulis al Qur’an. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian pada skripsi ini adalah: 

1. Jamaludin : Efektifitas metode qiroati terhadap peningkatan motivasi 

belajar santri/siswa. 

2. Nurus Shomad : Fokus penelitian pada efektivitas metode qiroati terhadap 

peningkatan membaca al Qur’an. 

3. Astina : Fokus penelitian pada bagaimana efektifitas guru PAI dalam 

pembelajaran baca tulis al Qur’an siswa. 

4. Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana metode Iqro’ dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al Qur’an siswa . 

Tabel 1. 

 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini. 

 

Peneliti 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 2 3 

1 

Peneliti sama-sama memfokuskan 

penelitiannya pada proses 

pembelajaran baca tulis al Qur’an. 

 

Efektifitas metode qiroati terhadap 

peningkatan motivasi belajar 

santri/siswa. 

 

2 

Menggunakan metode penelitian 

yang sama, yaitu metode 

penelitian kualitatif deskriptif. 

Fokus penelitian pada efektivitas 

metode qiroati terhadap 

peningkatan membaca al Qur’an. 
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B. Kajian teori 

Penerapan Metode Iqro’ 

a. Pengertian  

Metode Iqro’ adalah metode pembelajaran membaca huruf-huruf  

hijaiyah dari permulaan dengan disertai aturan bacaan, tanpa makna  dan tanpa 

lagu dengan tujuan agar pebelajar dapat membaca al Qur’an  sesuai dengan 

kaidahnya.
1
 Huruf-huruf hijaiyah yang dimaksud adalah huruf Arab dimulai dari 

                                                             
1
 Humam,Cara Cepat  Belajar Membaca Al Qur’an ( Yogyakarta: Balai Litbang LPTQ 

Nasional dan Team Tadarus AMM,1990 ),4. 

 

 

1 2 3 

3 

Sama-sama menggunakan metode 

observasi, interview, dan 

dokumenter dalam pengumpulan 

data. 

Fokus penelitian pada  bagaimana 

efektifitas guru PAI dalam 

pembelajaran baca tulis al Qur’an 

siswa. 

4 

Setiap peneliti sama-sama 

memfokuskan penelitiannya pada 

proses pembelajaran baca tulis al 

Qur’an. 

Penulis memfokuskan penelitian 

pada bagaimana metode Iqro’ 

dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al Qur’an siswa. 
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Alif ( ا ) sampai huruf Ya (ي ) yang berjumlah 30 huruf. Humam 
2
dalam kata 

pengantar buku Iqro’, secara eksplisit tidak dikatakan bahwa buku Iqro’ dimaksud 

adalah sebuah metode, namun secara implisit penyusun mengatakan bahwa buku 

Iqro’ adalah metode pembelajaran membaca al Qur’an.  

Metode Iqro’ adalah cara megajarkan membaca al Qur’an kepada 

santri/siswa baik dari sisi melafalkan huruf-huruf hijaiyah maupun mengucapkan 

mahrojul huruf sesuai dengan kaidah tajwid. Metode Iqro’ ini menggunakan 

sistem CBSA ( Cara Belajar Santri/siswa Aktif ), guru hanya sebagai penyimak 

saja. Guru tidak menuntun bacaan kecuali hanya memberikan contoh pokok 

pelajaran. Jika pembelajaran klasikal santri dikelompokkan berdasarkan 

persamaan kemampuan/jilid. Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara 

klasikal dengan menggunakan peraga, dan secara acak santri/siswa dimohon 

membaca bahan latihan. Metode ini juga menggunakan asistensi dalam 

pembelajaran, yaitu santri yang lebih tinggi tingkatannya dapat membantu 

menyimak santri yang lain. Mengenai judul judul, guru langsung memberi contoh 

bacaannya. Sekali huruf dibaca betul tidak boleh/jangan diulang lagi. Jika terjadi 

kesalahan santri/siswa dalam membaca guru cukup membetulkan huruf-huruf 

yang keliru saja dengan cara memberikan isyarat saja, umpamanya “ eee 

…awas…stop… dan sebagainya”. Pelajaran awal berisi pengenalan huruf 

berfathah, dan jika belum menguasai benar tidak boleh naik ke jilid berikutnya. 

 

                                                             
2
 Ibid. 
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b. Sejarah  Perkembangan Metode Iqro’
3
 

Tidak mengherankan kalau metode Iqro’ berkembang pesat. Sampai 

saat ini (data penulis tahun 20007)
4
 tercatat  6 juta lebih menerapkan metode ini. 

Bulan Juli tahun 1995 Presiden Soeharto mewisuda ribuan santri TKA/TPA. 

Wakil presiden juga melakukan hal yang serupa di Yogyakarta dalam berbagai 

even misalnya MTQ juga acap menampilkan santri TKA yang 

mendemonstrasikan kemampuan mereka membaca al-Qur’an. Metode Iqro’ 

memang sudah diakui dan dimanfaatkan banyak orang. Pemerintah sendiri juga 

telah menganugerahkan penghargaan kepada K.H. As’ad Humam atas hasil 

karyanya ini. Tahun 1991 Mentri Agama RI (H Munawir Sjadzali, MA. 

Menjadikan TKA/TPA yang didirikan K.H. As’ad Humam di kampung 

Selokraman Kotagede Yogyakarta sebagai Balai Litbang LPTQ Nasional, yang 

berfungsi sebagai Balai Latihan dan Pengembangan dan Lembaga Pengembangan 

Tilawatil Qur’an. Dari waktu ke waktu metode Iqro’ semakin memasyarakat, 

bukan saja masyarakat sekitar yang memanfaatkanya, tetapi merembet masyarakat 

pelosok di DIY, berbagai daerah di luar DIY, bahkan akhirnya merembet ke 

seluruh Indonesia. Yang mempermudah persebaran metode ini antara lain karena 

keihklasan K.H. As’ad Humam dan para murid di sekretariat Team Tadarus AMM 

Kota Gede. 

c.  Karakteristik Metode Iqro’ 

                                                             
3
 http://miftahuljannah 122,wordpress.com/2012/12/15/metode-iqro/. Diakses pada 6 Juni 

2015, 22.10 WIB. Secara spesifik dalam buku iqro’  tidak disertai sejarah perkembangan metode 

iqro’. 
4
 Ibid. 
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Metode Iqro’ terdiri dari 6 jilid dengan variasi warna cover yang memikat 

perhatian anak TK al Qur’an. Selain itu, didalam masing-masing jilid dari buku 

panduan Iqro’ ini sudah dilengkapi dengan bagaimana cara membaca dan sebagai 

berikut : 

1. CBSA (Cara Belajar Santri Aktif) guru sebagai penyimak saja, jangan 

sampai menuntun, kecuali hanya memberikan contoh pelajaran. 

2. Privat. Penyimakan secara seorang demi seorang.  

Catatan:  

- Bila klasikal, santri dikelompokkan berdasarkan persamaan 

kemampuan/ jilid.  

- Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan 

menggunakan peraga, dan secara acak santri dimohon membaca bahan 

latihan. 

3. Asistensi. Santri yang lebih tinggi jilidnya dapat membantu menyimak 

santri lain. 

4. Mengenai judul-judul, guru langsung memberi contoh bacaannya, jadi 

tidak perlu banyak komentar. 

5. Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh/ jangan diulang lagi. 

6. Bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca huruf, maka guru harus 

dengan tegas memperingatkan (sebab yang betul dengan pendek-pendek) 

dan membacanya agar diputus-putus, bila perlu ditekan. 

7. Bila santri keliru membaca huruf, cukup  betulkan huruf-huruf yang keliru 

saja dengan cara :  
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− Isyarah, umpanya dengan kata-kata “eee…awas…stop…dsb”,  

− Bila dengan isyarah masih tetap keliru, berilah titian ingatan. 

Umpamanya santri lupa baca huruf (� ) ustadz cukup mengingatkan 

titiknya yaitu “ bila tidak ada titiknya dibaca RO (� )” dst. Bila masih 

tetap lupa, barulah ditunjukkan bacaan yang sebenarnya. 

8. Pelajaran satu ini berisi  pengenalan huruf berfathah, maka sebelum 

dikuasai benar, jangan naik ke jilid berikutnya. Sedangkan bila 

kemampuan maksimal        tetap belum fasikh, maka sementara boleh:  

 lebih diarahka n  ke bunyi SIA daripada keliru      ش      

     lebih diarahkan  ke bunyi DHO (kendor) dari pada keliru 

                lebih diarahkan  ke bunyi         (dibaca dengan bibir agak maju) 

                lebih diarahkan  ke bunyi  KO daripada keliru 

            Jadi bisa naik ke  pelajaran dua dengan “her” pada huruf-huruf tertentu. 

9. Bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu 

berpacu dalam menyelesaikan belajarnya maka membacanya boleh  

diloncat-loncatkan, tidak harus utuh sehalaman.  

 

d . Sasaran Pembelajaran 

Adapun yang menjadi sasaran pembelajaran dengan menggunakan metode 

Iqro’ ini adalah anak-anak usia TK, sampai orang tua (usia lanjut). Antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. TK  al Qur’an. 

2. TP  al Qur’an. 
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3. Digunakan pada pengajian anak-anak di masjid/musholla. 

4. Menjadi materi dalam kursus baca tulis al Qur’an. 

5. Menjadi program ekstra kurikuler sekolah. 

6. Digunakan di majelis-majelis taklim. 

 Metode  Iqro ’di susun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. At-thariqah As-shoutiyah  

 

Alif langsung dibaca atau langsung diajarkan menurut bunyi suaranya. 

Maka bukan dijabarkan namanya ini huruf ’alif’ melainkan diajarkan 

bunyi suara nya ’a’ bagi yang bertanda fathah, ’i’ bagi yang bertanda 

kasrah  dan  ’u’  bagi yang bertanda dhamah.
5
 siswa dapat membaca bunyi 

huruf huruf hijaiyah, karena menekankan sistem membaca langsung atau 

membaca huruf yang  sudah diberi tanda baca. Siswa dapat membaca 

huruf al Qur’an secara langsung, dengan tidak diuraikan atau dieja. 

Ditinjau dari segi psikologi belajar, nampaknya At-thariqah As-shoutiyah 

lebih mudah dilakukan anak-anak, karena proses berpikir yang lebih 

sederhana, lebih singkat dan mengurangi verbalitas. Membaca secara 

langsung susunan kata yang diperlukan menjadi lebih sedikit dan 

sederhana, dan mempermudah siswa dalam mengucapkannya. Hal ini 

tidak membingungkan bagi siswa khususnya pada tingkat pemula, 

terutama anak-anak. Menurut Piaget, pada masa operasional konkrit, 

                                                             
5
 Budiyanto, M dkk,2003, Ringkasan Pengelolaan,Pembianaan dan Pengembangan Gerakan 

Membaca, Menulis, Memahami dan Memasyarakatkan Al Qur’an (Yogyakarta: Balitbang LPTQ 

dan Yayasan Team Tadarus AMM).  
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diusahakan pembelajaran dilangsungkan sesederhana mungkin, agar 

mempermudah siswa dalam menangkap materi pelajaran. 

. At-thariqah Riyadlotuil Athfal
6
 

  

Riyadlotuil Athfal adalah suatu prinsip dalam pembelajaran yang 

diutamakan belajar dari pada mengajar
7
, atau dengan perkataan lain pembelajaran 

yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional.
8
 

Pembelajaran semacam itu dimaksudkan untuk memperoleh hasil belajar, yang 

merupakan perpaduan tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, jika 

disandarkan pada taksonomi Bloom. 

Prinsip ini memang sangat pentingkan, dalam pembelajaran buku Iqro’ 

seorang guru hanya diperkenankan menerangkan dan memberikan contoh bacaan 

yang tercantum dalam pokok bahasan, sedangkan bacaan pada lembar kerja yang 

digunakan sebagai latihan siswa, guru tidak boleh ikut membacakan atau 

menuntunnya. Siswalah yang dituntut untuk aktif membacanya, dan guru hanya 

bertugas menyimak dan memberi motivasi, koreksi dan komentar-komentar 

seperlunya. 

Guru tidak lagi diperkenankan memberikan contoh dalam setiap 

halamannya, sehingga siswa dibiarkan membaca sendiri di bawah bimbingan 

guru. Kalau ada kesalahan, guru cukup dengan mengingatkan misalnya; “eee…iss. 

                                                             
6
 http,Miftahuljannah,sss word press.com/2012/15/metode iqro’. Diakses 6 Juni 2015.pkl; 22.20 

w[b. 
7
 Ibid. 

8
 Dimiyati dan Mujiono,Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta: Depdikbud.DIKTI,1979 ),33. 
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” dan lain sebagainya, tidak diperkenankan untuk membacakan. Apabila siswa 

membaca benar beri motivasi misalnya; “betul”, “terus”, “he-eh” dan lain 

sebagainya. 

 

E. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Iqro’
9
 

 Setiap metode pembelajaran yang digunakan tentu memiliki metode 

tersendiri, namun secara umum metode pelaksanaan pembelajaran untuk 

membuka pembelajaran itu sama, seperti pemasangan niat, berdoa, berwudhu dan 

lain-lain, namun dalam kegiatan intinya yang memiliki teknik-teknik atau 

langkah-langkah masing-masing yang berbeda setiap metode pembelajaran. 

Adapun proses pelaksanaan pembelajaran metode ini berlangsung melalui tahap- 

tahap sebagai berikut: 

1. Ath Thoriqah bil Muhaakah, yaitu ustadz/ustadzah memberikan contoh 

bacaan yang benar dan santri menirukannya. 

2. Ath Thoriqah bil Musyaafahah, yaitu santri melihat gerak-gerik bibir 

ustadz/uztadzah dan demikian pula sebaliknya ustadz/ustadzah melihat 

gerak-gerik mulut santri untuk mengajarkan makhorijul huruf serta 

menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf, atau untuk melihat apakah 

santri sudah tepat dalam melafalkannya atau belum Ath-Thoriqoh Bil 

Kalaamish Shoriih, yaitu ustadz/ustadzah harus menggunakan ucapan yang 

jelas dan komunikatif. 

                                                             
9
 Ibid. 
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3. Ath thoriqah bis Sual Limaqoo Shidit Ta’limi, yaitu ustadz/ustadzah 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan santri menjawab atau 

ustadz/ustadzah menunjuk bagian-bagian huruf tertentu dan santri 

membacanya. 

 

f. Kelebihan metode Iqro’ 

a. Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif melainkan santri 

yang dituntut aktif. 

b. Dalam penerapannya menggunakan klasikal (membaca secara bersama), 

privat, maupun cara eksistensi (santri yang lebih tinggi jilid-nya dapat 

menyimak bacaan temannya yang berjilid rendah. 

c. Komunikatif artinya jika santri mampu membaca dengan baik dan benar 

guru dapat memberikan sanjungan, perhatian dan penghargaan. 

d. Bila ada santri yang sama tingkat pelajarannya, boleh dengan sistem 

tadarrus, secara bergilir membaca sekitar dua baris sedang lainnya 

menyimak. 

e. Bukunya mudah didapat di toko-toko. 

 

g. Kekurangan Metode Iqro’  

a. Bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. 

b. Tak ada media belajar. 

c. Tak dianjurkan menggunakan irama murottal. 
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1. Kemampuan Membaca al Qur’an 

b. Melafalkan huruf dalam al Qur’an sesuai dengan mahrojul huruf. 

 

 Pengertian Huruf Hijaiyah
10

 

“Alhuruuf” adalah betuk jamak dari “ Al harfu” yang berarti bagian yang 

terkecil dari lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus 

dirangkai dengan huruf lain. Sedangkan “Hijaiyah” berasal dari kata” haja – 

yahjuu – hijaaan” yang berarti “ ejaan “. Maksud dari ejaan di sini, adalah ejaan 

Arab sebagai bahasa asli al Qur’an. Karena itu, yang dimaksud “ huruf hijaiyah” 

adalah huruf-huruf ejaan bahasa Arab sebagai bahasa asli al Qur’an. Dari sudut 

pelafalan ( pengucapan ), dapat dibagi dua bagian, yaitu: 

a. Asmaul huruf, sebutan bagi nama-nama huruf. 

b. Musammayatul huruf, yaitu sebutan cara mengucapkan huruf. 

Dalam pengucapan al Qur’an, pembaca diwajibkan menggunakan 

musammayatul huruf, kecuali jika pada permulaan surah-surah tertentu (fawatihus 

shuwar), maka cara membacanya dengan asmaul huruf.  

Contoh : : 	���آ   kaf-ha-ya-ain-shod. Pada dasarnya, musammayatul huruf 

merupakan konsonan mati yang tidak dapat dibunyikan, kecuali dengan bantuan  

huruf yang lain. 

 

  Pengertian Makhrojul Huruf
11

  

                                                             
10

 Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfa Nawawi, Pedoman Ilmu Tajwid (Surabaya: Karya 

Abditama,1995 ),39. 
11

 Ibid,39. 
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 Makhroj mempunyai akar kata dari fiil madhi “khoroja” yang berarti 

“keluar“. Akar kata tersebut selanjutnya dijadikan bentuk isim makan (yang 

menunjukkan tempat ), sehingga mnjadi  “makhroj“ yang artinya “tempat keluar“. 

Jadi yang dimaksud dengan makhrojul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf 

dari huruf pembaca. 

Seseorang tidak akan dapat membedakan huruf tertentu tanpa mengerti 

atau melafalkan huruf-huruf itu pada tempat asalnya. Maka sangatlah penting 

untuk mempelajari mahrojul huruf agar terhindar dari kesalahan mengucapkan 

huruf yang mengakibatkan berubah makna. Dan agar tidak terjadi kekaburan 

bentuk-bentuk bunyi huruf, sehingga tidak dapat dibedakan  huruf satu dengan 

huruf yang lain. Misalnya huruf alif dengan huruf  ‘ ain, huruf  ha’ dengan huruf 

ha’, huruf kaf dengan huruf qof dan sebagainya. 

 

Cara mengetahui makhrojul huruf
12

 

Sebagaimana diterangakan dalam musammayatul huruf, bahwa cara 

melafalkan sekaligus mengetahui tempat tempat asal keluar huruf dapat ditempuh 

melalui 3 cara, yaitu : 

1.    Diberi hamzah washal sebelumnya, kemudian huruf yang dicari tempat 

keluarnya itu ditasydid. 

2. Diberi hamzah washal sebelunya, kemudian huruf  yang dicari tempat 

keluarnya itu ditasydid. 

3. Setelah huruf yang dicari tempat asal keluarnya, supaya diberi ha’ ( 
 )  

                                                             
12

 Ibid,40. 
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c. Membaca al Qur’an Ssuai dengan Kaidah Tajwid. 

1. Pengertian Ilmu Tajwid.
13

 

Ilmu tajwid merupakan bagian dari ulumul Qur’an yang perlu 

dipelajari, mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat 

membaca al Qur’an dengan baik. 

Tajwid merupakan bentuk masdar, berakar dari fiil madhi “jawwada” 

yang berarti “membaguskan”. Sedang menurut arti istilah adalah ilmu untuk 

mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, 

baik berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya, misalnya Tarqiq, Tafhim, 

dan selain keduanya. 

2. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid
14

 

Sebagai disiplin ilmu, tajwid mempunyai tujuan tersendiri. Sedang 

tujuannya mengacu pada pengertian tajwid di atas. Adapun tujuan yang 

dimaksud adalah: 

a. Agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik 

sesuai dengan mahroj dan sifatnya. 

b. Agar dapat memelihara kemurnian bacaan al Qur’an melalui tata cara 

membaca al Qur’an yang benar. 

c. Menjaga lisan pembaca, agar tidak terjadi kesalahan yang               

mengakibatkan  terjerumus ke perbuatan dosa. 

2. Kaidah-Kaidah dalam Ilmu Tajwid 

                                                             
13

 Ibid,17. 
14

 Ibid,18. 
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a. Pengertian Tanda Baca
15

 

Tanda baca huruf-huruf hijaiyah yang biasa digunakan disebut sebagai 

harakat atau syakal. Tanda baca itu digunakan untuk membunyikan huruf-

huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah tidak dapat berbunyi tanpa melibatkan 

tanda baca ini. Huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

konsonan, sedang tanda bacanya disebut vokal, semua konsonan tanpa vokal 

tidak akan berbunyi. Jadi, yang dimaksud tanda baca di sini adalah tanda-

tanda yang digunakan dalam huruf-huruf hijaiyah untuk membunyikan huruf 

huruf tersebut. 

b. Bentuk bentuk tanda baca
16

  

Ada 5 macam tanda baca huruf-huruf hijaiyah, yaitu : 

1. Tanda baca baris satu. 

Jika di atas berupa alif disebut fathah, jika di bawah berupa alif 

disebut kasrah, dan jika di atas berupa wawu disebut “ dhammah “. 

2. Tanda baca baris dua atau tanwin. 

Tanda baca “ tanwin “ yang kejadiannya sama dengan tanda baca baris 

satu dengan dirangkap dua. 

3. Tanda baca mati. 

Tanda baca ini disebut sukun. 

4. Tanda baca ganda. 

Tanda baca ini disebut “tasydid” atau ada yang mengatakan “tazh’if”. 

5. Tanda baca panjang. 
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 Ibid,31. 
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 Ibid,33. 
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Tanda baca ini digunakan untuk bacaan Mad, yang cara membacanya 

dipanjangkan. Kelima tanda baca tersebut telah digunakan untuk penulisan semua 

mushaf Utsmani, karena mushaf yang digunakan dewasa ini, adalah mushaf 

Utsmani 

 

 


