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KATA  PENGANTAR 

 لرَِّحْيمِ ٱ لرَّْْحٰنِ ٱ للِ ٱِبْسِم 

 لػُْمْرَسِلْيَ ٱوَ  ألَنِْبَياءِ ٱَعٰلى َأْشَرِؼ  لسَََّلـُ ٱوَ  لصَََّلةُ ٱوَ  ْلَعالػَِمْيَ ٱلِِلِّٰ َربِّ  لْػَحْمدُ ٱ
 .ُُمَمٍَّد َوَعٰلى َءالِِو َوَأْصَحابِِو َأْْجَِعْيَ، أَمَّا بَػْعدُ َوَمْوٰلىَنا َسيِِّدََن 

Puji syukur kehadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat, taufik, dan  

hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang 

setia hingga akhir zaman. 

Penulisan tesis yang berjudul ‚Hamzah qat}’i dan hamzah was}l dalam surah 

al-Baqarah (Tinjauan kaidah imla terhadap Mushaf Madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia)‛ ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Pendidikan, konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab pada Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. 

 Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari 

bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril, sehingga dapat 

terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan 

membimbing dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada: 

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, 

Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Prof. Siti Aisyah, 

M.A., Ph.D. dan Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., masing-masing 

sebagai Wakil Rektor I, II, III, IV serta seluruh jajarannya yang telah 
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memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta nasehat, 

bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis. 

2. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, Prof. Dr. Ahmad Abubakar, Dr. Kamaluddin Abu Nawas, M. Ag., 

dan Prof. Dr. Hj. Muliaty Amin, M. Ag., masing-masing sebagai Asisten 

Direktur I, II, III serta seluruh jajarannya.  

3. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A. selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

sekaligus promotor yang selalu memberikan arahan, koreksi pengetahuan baru 

dalam penyusunan tesis ini, serta membimbing hingga tahap penyelesaian.  

4. Dr. H. Munir, M. Ag., selaku kopromotor yang selalu memberikan petunjuk 

dan arahan-arahannya, koreksi, dan pengetahuan baru selama dalam proses 

hingga penyelasaian kuliah, serta membimbing hingga tahap penyelesaian tesis 

ini. 

5. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah 

memberikan pelayanan yang prima dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

6. Para dosen, karyawan dan karyawati Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

yang secara konkret memberikan bantuannya, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

7. Kedua orangtua tercinta, dihaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih 

yang setinggi-tingginya karena telah membimbing, mendidik dengan tulus dan 

penuh kasih sayang, disertai dengan kesabaran, do’a dan pengorbanan dalam 

mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan hingga sampai pada 

tahap sekarang ini. Semoga Allah swt., selalu memberikan kesehatan kepada 

keduanya. Amin. 
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8. Terkhusus untuk adinda Brigadir M. Fathu El Amin Awing, dihaturkan 

penghargaan teristimewa dan terkhusus serta ucapan terima kasih yang 

setinggi-tingginya karena telah membiayai dan menfasilitasi semua kebutuhan 

finansial penulis selama perkuliahan di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

dari awal hingga selesai. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelompok 5 dan PBA Non-Reguler angkatan 

2015/2016 semester Genap (Muhammad Alif Ashshiddiq, Syarifah Witraniyah, 

Firdaus, Muhammad Firdaus, Rahmayani L., Roshita, Syamsudar, Ummu 

Fadhilah, Usman, Irma Mutia, Yusrati Windah), semoga Allah swt. selalu 

menuntun jalan kita semua ke jalan kesuksesan yang diridoi-Nya. Amin.  

 Akhirnya, kepada Allah jualah penulis memohon doa dan magfirah-Nya 

semoga amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala di sisi Allah 

swt. Amin.     

 

Samata, 28 Maret 2018 

Penulis 

 

 

  M.Fathu El Rahman Awing 
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es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

Ji>m 

 

j 

 

je 

 ح 
 

h}a >’ 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

Kha>’ 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 
 

Da>l 

 

d 

 

de 

 ذ 
 

z\a>l 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

Ra >’ 

 

r 

 

er 

 ز 
 

Za>i 

 

z 

 

zet 

 س 
 

Si>n 

 

s 

 

es 

 ش 
 

Syi>n 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 
 

s}a>d 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

d}a>d 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

t}a >’ 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ
 

gain 

 

g 

 

ge 

 ؼ 
 

Fa >’ 

 

f 

 

ef 
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

B.  Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 ؾ
 

Ka>f 

 

k ka 

 ؿ 
 

La>m 

 

l 

 

el 

 ـ 

 
mi>m 

 

m 

 

em 

 ف 
 

Nu>n 

 

n 

 

en 

 و 
 

wau 

 

w 

 

we 

ػى   

 
Ha>’ 

 

h 

 

ha 

 ء 

 
hamzah ’ 

 

apostrof 

 ى 
 

Ya>’ 

 

y 

 

ye 

 

 ؽ
 

Qa>f 

 

q qi 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

Fath}ah 
 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  َا 
 

d}ammah 
 

u u  َا 
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Contoh: 

 kaifa : َكػْيػفَ 

 haula : َىػْو ؿَ 

C. Ma>ddah 

 Ma>ddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
            Nama 

Huruf  dan 

Tanda 
     Nama 

 fath}ahdan alif atau ... َا | ... َى

ya 

 

a> 

  

a dan garis di atas 

 

ــي ِِ  

 
   kasrah dan ya 

 

i> 

 

i dan garis di atas 

 d}amah danwaw u>   u dan garis di atas   ـُــو

 

Contoh: 

 ma>ta : مػَا تَ 

 <rama : َرَمػى

 qi>la : قِػْيػلَ 

 yamu>tu : يَػمػُْوتُ 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya 

 

ai a dan i  ْػَى 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 
 ػَوْ 
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D. Ta>’Marbu>t}ah 

 Transliterasi untuk ta marbu>t}ahyaitu dengan mengganti bunyi ‚t‛ menjadi 

‚h‛. 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : َرْوَضػةُ  األ ْطَفاؿِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلْػَمػِديْػنَػةُ  اَلْػفػَاِضػػَلة ُ  

 al-h}ikmah : اَلْػِحػْكػَمػػة ُ 

E. Syiddah (Tasydi>d) 

 Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  ِّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : َربّػَػناَ 

 <najjai>na : نَػّجػَْيػػناَ 

 al-h}aqq : اَلػْػَحػّق ُ 

لػْػَحػّج ُ اَ   : al-h}ajj 

 nu‚ima : نُػّعػِػمَ 

 aduwwun‘: َعػُدو  

F. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  اؿ(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
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mendatar (-). 

Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلّشػَْمػسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اَلزَّلػْػزَلػَػة ُ 

 al-falsafah : اَلػْػَفػْلسػَفة ُ 

 al-bila>du : اَلػْػبػػِػََلدُ 

G. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’muru>na :  تػَأُمػُرْوفَ 

 ’al-nau :  اَلػْػنّػَْوءُ 

 syai’un :  َشػْيء  

 umirtu :  أُِمػْرتُ 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 
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Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

I. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

 Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>h    ِبِِ للاِ  di>nulla>h     ِديػُْن للاِ 

 Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْم ِفْ َرحػػْػَمِة للاِ ػىُ   hum fi> rah}matilla>h 

J. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nah wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>h ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaih al-sala>m 

H =  Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS. …/..: 4  = Quran, Surah …,/...: ayat 4 
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َجتريدَالبحث
 دمحم فتح الرْحن : اسم الباحث
 20000800008 : رقم التسجيل

 تدريس اللغة العربية : القسم
صحفَاملمهزاتَالقطعَوالوصلَيفَسورةَالبقرةَ)دراسةَحنويةَحنوَمصحفَاملدينةَاملنورةََو : عنواف الرسالة

َدندودنسس( املسندَاإل
=========================================================================================================== 

بكيفية  اذلمزيت القطع والوصل مزود كتايبالنظاـ ال تعميمهتدؼ ىذه الرسالة ادلاجستريية إىل كشف و 
 معا. ن اللحن القرائي والكتايبم تفادايتلفيظهما وفقا لقواعد اإلمَلء 

ادلكتيب ويستعي ِف إجرائو ِبدلدخل اإلمَلئي،  بحثويتمثل ىذا البحث ِف الدراسة النوعية ادلركزة على ال
، ومها : هاالبياَنت، استخدـ الباحث نوعي من أنواع بصدداإلمَلئية. فهو حياوؿ توضيح ادلدار البحثي وفقا للقواعد ف

مت ، و البياَنت الرئيسية، واألدوات ادلستخدمة للعثور عليها، حبيث اقتبست ىذه البياَنت بشكل مباشر وغري مباشر
 تحليل احملتوى.بحتليلها 

 تدوينالعثماين، وىذا الرسم ال يستخدـ إال لِف اللغة العربية ثَلثة، أوذلا: الرسم  الرتقيم أوإف نظاـ الرسم 
القرآف الكرمي أبمر من اخللفية عثماف بن عفاف، واثنيها: الرسم العروضي، وىو يستخدـ ِف األدب العريب، واثلثها: 

يستخدـ ِف أنشطة الكتابة والتأليف بشكل عاـ، كتأليف الكتاب وادلقالة وغريمها. وخبصوص   والرسم اإلمَلئي، وى
مهزيت القطع والوصل ِف ادلصحف القرآين، فحقها اتباع الرسم اإلمَلئي فإف شكل اذلمزتي مل يعرؼ بعد ِف عهد كتابة 

ادلصحف العثماين أي بعد وفاة  تدوينو اخلليل بن أْحد الفراىيدي أبربعي سنة بعد وضعخَلفة عثماف بن عفاف، بل 
 اخلليفة عثماف بزماف.

يناسب قواعد اإلمَلء دتاما،  نية ادلنورةعلى أف نظاـ كتابة اذلمزة ِف مصحف ادلدودلت نتائج ىذا البحث 
، وذلك مثل ما جاء ِف اآليتي اخلامسة والسادسة من سورة كثرياقواعد  ىذه الحف ادلسند اإلندونيسي خيالف صوأف ادل

ِف مهزة الوصل )اىدَن( إذا قرئت فالكسرة ادلوجوة  ،﴾إياك وعبد وإياك وستعين، اهدها الصراط املستقبم﴿الفاحتة: 
نُػْهِدََن" مع ترؾ تلفيظ مهزة الوصل،  أدتاآليتاف ِبلوصل  ُنِئْهِدََن" واحلق "َنْسَتِعيػْ إىل اخللل واخلطأ عند التلفظ بػ "َنْسَتِعيػْ

 حف ادلسند إبندونيسيا.صادلوجودة ِف ادلاألخرى  نماذجعشرات ال منوذجا ختتبئ وراءه ديثل وىذا مل
إبجراءات  هحف ادلسند اإلندونيسي قد مت إثباتو أصَل بعد مرور صكتابة عَلمات الضبط ِف ادل  إف نظاـ

وانتهاء  0798مديدة، وىي: مشاورة العمل اليت حضرىا العلماء ادلنعقدة على مدى عشر سنوات، ابتداء من سنة 
قراءة القرآف الكرمي، ولكن ال خيلو فيو ، مع ادليل إىل ادلزيد من التبسيط للمجتمع ادلسلم إبندونيسيا ل0720إىل سنة 

 من وجود شيء مما يؤدي إىل اخللل، إذا ما قرأ اجملتمع اآليتي السابقتي.
وِف النهاية، يرجى من خَلؿ كتابة ىذه الرسالة أف تكوف ىناؾ استجابة من قبل حكومة اجلمهورية 

ادلوجودة ِف  عَلمات الرتقيمأو ـ كتابة عَلمات الضبط اإلندونيسية وضابطها وزارة الشؤوف الدينية إلعادة النظر ِف نظا
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التهذيب من  خيلوحف ادلسند اإلندونيسي وخصوصا بصدد كتابة مهزيت القطع والوصل حيث يزعم أف فيو شيئا صادل
رب بينهما من َنحية التشخيص، وكذلك من اقتويؤدي آبراء الناس إىل أف األلف واذلمزة شيء واجد، رغم أوجو ال

 استعماالهتما.َنحية 
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ABSTRAK 

 

Nama : M. Fathu El Rahman Awing 

Nim : 80400215002 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul : Hamzah qat’i dan hamzah was}l dalam surah al-Baqarah (Tinjauan 

kaidah imla terhadap Mushaf Madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia) 

 

Tesis ini bertujuan untuk mengungkap serta memasyarakatkan sistem 

penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l lengkap dengan cara mengartikulasikannya 

sesuai dengan kaidah imla supaya terhindar dari kesalahan dalam penulisan dan 

pengartikulasian. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada penelitian 

pustaka (library research) menggunakan pendekatan kaidah imla yakni berupaya 

menjelaskan dan mengkaji objek dari segi kaidah imla. Adapun dalam metode 

pengumpulan data menggunakan dua jenis data, yaitu: pokok dan instrumen, dengan 

teknik kutipan langsung dan tidak langsung. Oleh karena seluruh data yang diolah 

bersifat deskriptif, maka metode analisis yang digunakan adalah kaidah analisis isi 

(content analisys). 

Sistem penulisan/ejaan dalam bahasa Arab ada tiga (3), yaitu: pertama, rasm 
‘us\ma>ni> (hanya digunakan dalam penulisan mushaf Alquran sesuai dengan kebijakan 

Khalihaf ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n), kedua, rasm ‘aru>d } yang digunakan dalam dunia sastra 

Arab dan ketiga, rasm imla yang digunakan dalam penulisan secara umum seperti 

penulisan buku, artikel dan lain-lain. Terkhusus sistem penulisan huruf hamzah pada 

mushaf Alquran, seharusnya mengikuti rasm imla karena bentuk anatomi huruf 
hamzah belum dikenal pada masa kekhalifahan ‘Us\ma>n bin ‘Affa>n, akan tetapi 

dirumuskan oleh al-Khali>l bin Ah}mad al-Fara>hidi> 40 tahun kemudian setelah 

penulisan mushaf ‘u\s\ma>ni (jauh setelah wafatnya Khalifah ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n). 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penulisan huruf hamzah pada 

Mushaf Madinah sangat sesuai dengan kaidah imla, sementara pada Mushaf Standar 

Indonesia sangat menyelisihi kaidah imla. Salah satu contoh terdapat pada ayat ke-5 

dan 6 surah al-Fatihah sebagai berikut: 

...    ِ ا        

Dengan memberi baris kasrah pada hamzah was}l pada kata  َِاْىِدَن, maka jika 

dibaca sambung dengan ayat sebelumnya, tidak sedikit yang terjebak dan salah 

membaca dengan melafalkan ... َنُِئْهِدَن نُػْهِدَنَ ... padahal seharusnya ,...َنْسَتِعيػْ  ...َنْسَتِعيػْ
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dengan tidak melafalkan hamzah was}l, dan ini hanyalah salah satu dari puluhan ayat 

di dalam Mushaf Standar Indonesia.  

Sistem penulisan tanda baca yang dianut oleh Mushaf Standar Indonesia 

sebenarnya ditetapkan melalui proses yang cukup panjang, yaitu melalui Musker 

(Musyawarah Kerja) para ulama Alquran yang diadakan selama 10 tahun, antara 

tahun 1974 – 1984 dengan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat muslim 

Indonesia untuk membacanya, akan tetapi efek salah baca seperti contoh di atas tak 

bisa dipungkiri bahwa itu terjadi di masyarakat kita.  

Penulisan tesis ini diharapkan mendapatkan respon positif dari pemerintah 

Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia agar 

mempertimbangkan ulang sistem penulisan al-dabt (tanda baca) pada Mushaf 

Standar Indonesia terkhusus pada penulisan hamzah qat’i dan hamzah was}l karena 

terkesan ‚kurang mendidik‛ dan terkesan menggiring opini masyarakat bahwa alif 

dan hamzah itu sama saja, padahal jauh berbeda baik dari sisi anatomi, terlebih dari 

sisi penggunaannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mushaf Alquran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini, tidaklah hadir 

begitu saja tanpa melalui proses yang panjang dan berliku. Alquran mengalami 

pengkodifikasian1 sebanyak tiga kali yaitu di zaman nabi Muhammad saw., masa 

Khalifah Abu Bakr dan Khalifah ‘Us\ma>n bin ‘Affa>n. Ketiga tahap pengkodifikasian 

tersebut tentu saja mengalami tahapan perkembangan, mulai dari penulisan di zaman 

nabi saw. hingga bermetamorfosa dalam bentuk mushaf ‘us\ma>ni>.2 

                                                           

1
Kodifikasi (dari Lat.: codex=kitab hukum/undang-undang; facere= membuat). Pengitaban, 

sistematisasi, klasifikasi. Pengumpulan/pembukuan hukum seluruhnya atau sebagian tertentu secara 

sistematis dan selengkap-lengkapnya dalam satu buku undang-undang. Kodifikasi sudah lama 

dikenal; misalnya sudah terdapat dalam perundang-undangan Rumawi (451-450 sebelum Masehi). 

Lihat Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus (Cet. V; PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve: Jakarta, 1999), h. 

1803. 

2
Dizaman nabi saw., Alquran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan 

batu, tulang-tulang lepes, kulit unta dan pelepah kurma. Tulisan-tulisan masih berpencar-pencar dan 

belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah nabi saw. Penulisan  ini bertujuan 

untuk membantu memelihara keutuhan Alquran. Di zaman Abu Bakr, Alquran yang terpencar-pencar 

itu disalin ke dalam suhuf (lembaran-lembaran). Penghimpunan Alquran ini dilakukan Abu Bakr 

setelah menerima usulan ‘Umar ibn al-Khatta>b yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal 

Alquran sebagaimana yang terjadi pada perang Yama>mah yang menyebabkan gugurnya 70 orang 

penghafal Alquran. Karena itu, tujuan pokok penyalinan Alquran di zaman Abu Bakr masih dalam 

rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada ayat yang terluput dari Alquran. Di zaman Khalifah 

‘Us\ma>n bin ‘Affa>n, Alquran disalin ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, 

‘Us\ma>n membentuk Tim Empat yang terdiri dari Zaid ibn S|abit, ‘Abdullah ibn al-Zubair, Sa‘d ibn al-

‘A<s} dan ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-H{aris\. Dalam kerja penyalinan Alquran ini mereka mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah ‘Us\ma>n. Di antara ketentuan itu adalah bahwa 

mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawa>tir, mengabaikan ayat- ayat mansu>kh dan diyakini 

tidak dibaca kembali di masa hidup nabi saw., tulisannya secara maksimal mampu mengakomodasi 

qiraat yang berbeda-beda, dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak  termasuk ayat 

Alquran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama 

menyebut cara penulisan  ini sebagai rasm al-mus}h}af. Karena cara penulisan ini disetujui Usman 

sehingga sering pula dibangsakan kepada ’Us\ma>n sehingga mereka disebut rasm ’Us}ma>n atau al-rasm 

’usm>ani>. Lihat Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur’an  Edisi Revisi (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 30.  



2 

 

 
 

Mushaf Alquran, baik itu Mushaf Madinah maupun Mushaf Standar Indonesia 

yang digunakan oleh umat Islam sekarang adalah mushaf ‘us\ma>ni>, walaupun sudah 

kemasukan rasm imla seiring dengan dibuatkannya tanda baca, termasuk pada 

penggunaan hamzah qat}’i dan hamzah was}l.  

Di sisi lain dalam penggunaan rasm ‘us\ma>ni>, Mushaf Standar Indonesia sedikit 

menyelisihi penulisan kata yang ada pada Mushaf Madinah.
3
Adapun penulisan kata 

dalam mushaf Alquran, baik itu pada Mushaf Madinah maupun Mushaf Standar 

Indonesia, banyak berbeda dengan tulisan Arab biasa
4
 karena masing-masing 

mempunyai kaidah tersendiri.
 
 

Ibnu Qutaibah menerangkan, bahwa antonim dari rasm ‘us\ma>ni>5 adalah rasm 

imla >’i, yaitu kaidah-kaidah ortografis6
 umum dan simpel, yang disesuaikan dengan 

                                                           

3
Pada surah al-Anbiya: 21/4, penulisan kata ََقَال pada Mushaf Madinah berubah penulisan 

menjadi ََٰقل pada Mushaf Standar Indonesia. Akan tetapi pada surah al-Mu’minu>n: 23/112,114, 

keduanya (Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia) menuliskan ََٰقل. 
4
Tulisan Arab biasa maksudnya adalah rasm imla. 

5
...Pengertian rasm ‘us\ma>ni> ini terbatas pada tulisan mushaf oleh Tim Empat di zaman 

‘Usma>n dan tidak mencakup rasm mushaf  pada zaman Abu Bakr dan nabi Muhammad saw. Bahkan 

Khalifah ‘Usma>n membakar mushaf-mushaf selain salinan Tim Empat karena khawatir akan 

beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat  Islam. Hal ini nanti membuka peluang 

bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti rasm ‘us\ma>ni>. Tulisan 

inilah yang tersebar di dunia Islam dewasa ini. Lihat Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur’an, h. 30.  

6Ortografi (bahasa Yunani: ...orthós "benar"; ...gráphein "menulis") adalah 

sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Ortografi 

antara lain meliputi masalah ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, serta tanda baca. Ortografi 

memerikan himpunan yang digunakan simbol (grafem dan diakritik) serta aturan penulisan simbol-

simbol tersebut. ‚Ortografi‛, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Ortografi. 

31 Oktober 2017. Ortografi di dalam bahasa Arab disebut dengan rasm, sedangkan di dalam bahasa 

Indonesia secara spesifik disebut ‚ejaan‛. Di Indonesia pernah berlaku ejaan Van Ophuijsen, ejaan 

Soewandi dan sekarang yang berlaku adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Rasm/ortografi  di 

dalam bahasa Indonesia meliputi ejaan (pada ejaan Van Ophuijsen, kata ‚Sukarno‛ ditulis menjadi  

‚Soekarno‛, kata  ‚dulu‛ ditulis menjadi  ‚doloe‛), kapitalisasi (penulisan nama daerah/orang harus 

diawali dengan huruf kapital seperti Jakarta/Muhammad), pemenggalan kata (awalan ‚di‛ disertai 

kata kerja maka harus disambung seperti ‚dilakukan‛, jika awalan ‚di‛ disertai oleh kata tempat 

maka harus dipisah seperti ‚di Jakarta/di atas‛, tanda baca (penggunaan ‚titik’ sebagai tanda 

berhenti, tanda petik biasa digunakan pada kutipan langsung dan lain-lain). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_baca
https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://id.wikipedia.org/wiki/Grafem
https://id.wikipedia.org/wiki/Diakritik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ortografi
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bunyi bacaan. Berbeda dengan rasm ‘us\ma>ni> yang terkadang penulisannya tidak 

sama dengan bunyi bacaannya,
7
 rasm imla adalah sistem penulisan teks dengan 

disesuaikan bacaannya secara penuh.
8
  

Dalam karyanya, al-Muqni’ fi> Ma’rifah Marsu>m Mas}a>hif ahl al-Ams}a>r, Abu 

Amr Da>ni> telah mendokumentasikan karakteristik-karakteristik ortografi Mushaf  

‘us\ma>ni> yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi (imla)9 yang lazim dikenal di 

kalangan sarjana bahasa Arab.10 

Berikut beberapa penulisan ulama rasm ‘us\ma>ni> yang tidak sesuai dengan 

kaidah imla’. 

 

 

                                                           

7
Berikut beberapa kata yang berbeda penulisan dan pengucapannya sekaligus mengungkap 

perbedaan antara rasm ‘us\ma>ni> dengan rasm imla>’i yang disebutkan oleh Ibn Qutaibah, di antara 

perbedaan yang paling jelas adalah :1. Pembuangan alif tas\niyah : ََِرُجاَلن dengan gaya rasm ‘us\ma>ni> 

ْْلََياةَُٱ 2. Penulisan ,(keduanya dibaca: Rajula>ni) َرُجٰلنَِ لزَّكاَةَُٱ , لصَّالَةَُٱ ,   dengan  ْْلَٰيوةَُٱ لزَّٰكوةَُٱ , لصَّٰلوةَُٱ ,  (dibaca: al-

S}ala>h, al-Zaka>h, al-Haya>h), 3. Penulisan لّرِبََٱ  dengan لّرِٰبوٱ  (dibaca: al-Riba>). Lihat Ahmad Syams 

Madyan, Peta Pembelajaran Al-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 94. 

8
Ahmad Syams Madyan, Peta Pembelajaran Al-Qur’an, h. 94. 

 
9
Dalam bentuk penulisannya yang banyak menyelisihi kaidah imla,  rasm ‘us\ma>ni> 

mengandung rahasia tersendiri. Dalam rasm ‘us \ma>ni> terdapat banyak penulisan huruf yang 

mengandung rahasia dan menantang kemampuan akal untuk membedahnya. Bagaimana akal bisa 

mengetahui rahasia menambah alif pada perkataan (ٌَِمائَة), tidak ditambah pada perkataan  (ٌَِفَئة). Dan 

bagaimana pula akal mengetahui rahasia menambah (ي) pada (ٍَِِبَيْيد)
 
dan (َِِْبَييُِّكم). ...Bagaimana akal 

mengetahui rahasia ditambah alif  pada ( لَِّذيَْٱتَػْعُفْوا ), tidak adanya alif  pada (َْيَػْعُفْوََعنػُْهم) di surah al-Nisa>’. 

Bagaimanakah akal bisa mengetahui sebab dibuang sebagian huruf di kalimat-kalimat yang serupa, 

sedangkan pada sebagian yang lain tidak, seperti membuang alif  pada (ًَقُػْرءن) di surah Yu>suf dan al-

Zukhruf, sedangkan pada tempat-tempat yang lain tidak dibuang. Bagaimana pula akal dapat 

mengetahui sebab ditulis alif sesudah wawu  pada (ٍَََسَٰوات) di dalam surah Fus}s}ilat dan dibuangnya 

pada surah-surah yang lain. Demikian pula adanya alif pada ( ْلِميػَْعادَِٱ ) secara mutlak tetapi dibuang di 

 ,di mana saja dia diperoleh (ِسرَاًجا) yang terdapat dalam surah al-Anfa>l. Demikian pula pada (ِميػْٰعدَِ)

tetapi dibuangnya pada surah al-Furqa>n. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu 

al-Qur’an (Membahas ilmu-ilmu pokok dalam menafsirkan al-Qur’an) (Cet. III, Semarang; PT. 

Pustaka Rizki Putra, 2014), h. 150-151. 

10
 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an (Cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 

2013), h. 295.  
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1. Kaidah Buang (al-Haz\f) 

a. Membuang atau menghilangkan huruf alif : 

1) Dari ya nida>’ (ya seru), seperti لنَّاسَُٱٱٰٰيَيػَُّها  yang menurut kaidah imla: 

لنَّاسَُٱٱََيأَيػَُّها  

2) Dari ha tanbi>h (ha menarik perhatian), seperti: َْٰىأَنْػُتم yang menurut kaidah 

imla: ََْىاأَنْػُتم 

3) Dari kata na>, seperti: َْٰنُكم َناُكمَْ :yang menurut kaidah imla َأْْنَيػْ  َأْْنَيػْ
4) Dari lafal Allah, َُللا yang menurut kaidah imla: ََُاالَّه 
5) Dari dua kata لرَّْْحٰنَُٱ  dan ََُسْبٰحن yang menurut kaidah imla: لرَّْْحَانَُٱ  dan 

 .ُسْبَحانََ

6) Sesudah huruf lam, seperti: َََخٰلِئف yang menurut kaidah imla: َخالَِئفَََ  

7) Dari semua bentuk mus\anna (dua), seperti ََِرُجٰلن yang menurut kaidah imla: 

 َرُجاَلنَِ

8) Dari semua bentuk jam‘ s}ah }i>h}̧  baik muz\akkar (laki-laki), seperti ََُعْون  َسِٰ

maupun muannas\ (perempuan), seperti ْلُمْؤِمٰنتَُٱ . 

9) Dari semua bentuk jamak yang setimbangan dengan ََُمَفاِعل seperti ََُمٰسِجد 

yang menurut kaidah imla: ََُمَساِجد. 

10) Dari semua kata bilangan, seperti ٌَثَػٰلث yang menurut kaidah imla: ٌََثاَلث. 
11) Dari basmalah, yaitu َِللَِٱَِبْسم  yang menurut kaidah imla’: َِللَِٱَِبْسم . 

b. Membuang huruf ya 

Huruf ya dibuang dari setiap manqu>s}ah munawwan, baik berbaris rafa' maupun 

jarr , seperti ٍََبغ yang asalnya: َبِغى. 
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c. Membuang huruf wau 

Huruf wau  (و) dibuang apabila bergandengan dengan wau  juga, seperti ََالََيْسَتون 

dan فَْأوا yang asal keduanya: ََالََيْستَػُوْون dan فَْأُوْوا. 
d. Membuang huruf lam 

Huruf lam dihilangkan apabila dalam keadaan idga>m seperti َُالَّْيل dan الَِّذى yang 

asal keduanya: للَّْيلَُٱ   dan للَِّذىٱ . 

  Selain membuang huruf yang masuk dalam kaidah ini terdapat pula 

penghilangan huruf secara khusus, seperti penghilangan huruf alif pada kata َِٰمِلك  
dan penghilangan wau pada empat fi‘il (kata kerja), yaitu َُلزََّبنَِيةََٱََسَندْع , لدَّاعَِٱََيدْعََُ , 

ْنَسانَُٱََيدْعَُ ْْلِ للَُٱَََيْحَُ ,  yang asalnya semuanya: ََِيْدُعو ,َيْدُعو ,َسَندْعَُ ,َماِلك dan 

  .ََيُْحو
2. Kaidah penambahan (al-Ziya>dah) 

  Penambahan (al-Ziya>dah) di sini berarti penambahan huruf alif (ا) atau (ي) 

atau hamzah (ء) pada kata-kata tertentu.  

a. Penambahan huruf alif 

1) Huruf alif (ا) sesudah wau (و) pada akhir setiap ism jam‘ (kata benda bentuk 

jamak) atau yang mempunyai hukum jamak, seperti َُْمالَقُػْواَرّبِِّم dan 

ألَْلَبابَِٱاُْوُلْوا  

2) Penambahan huruf alif (ا) sesudah huruf hamzah marsu>mah wau (hamzah 

yang ditulis di atas huruf wau), seperti َِتَػْفتَػُؤاَََتلل  yang asalnya َِتَػْفَتأََََُتلل . 

Demikian juga halnya dengan kata ٌََمِائَة  dan ََِمِائَػتَػْي . 

b. Penambahan huruf ya (ي) 

1) Penambahan huruf ya (ي) pada kata-kata َْنَػْفِسىَتِْلَقائََِِمن  dan َََْورَائََِِمن
  .ِحَجابٍَ
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2) Penambahan huruf-huruf wau (و) pada kata-kata tertentu seperti اُولِٰٰٓئكََ ,اُولُو, 
 .اُواَلتَِ dan ,اُوالَٰٓءَِ

3) Kaidah penambahan hamzah (al-Hamzah)  

 Apabila hamzah berharakat sukun (tanda mati), maka ditulis dengan huruf 

berharakat yang sebelumnya, seperti ْئَذنَْٱ  kecuali pada beberapa keadaan.
11

 

 Adapun hamzah (ء) yang berharakat, jika ia berada di awal kata dan 

bersambung huruf hamzah tersebut dengan huruf tambahan, mutlak harus ditulis 

dengan huruf alif dalam keadaan berharakat fathah atau kasrah, seperti ََأُوُلو ,أَيػُّْوب, 
 .kecuali beberapa kata yang dikecualikan فَِبَأيَِّ ,َسُأْصِرؼَُ

 Adapun bila hamzah (ء) terletak di tengah, maka ia ditulis sesuai dengan 

harakatnya. Kalau fathah dengan alif , kalau kasrah dengan ya dan kalau dammah 

dengan wau, seperti ََتَػْقَرُؤهَُ ,ُسِئلََ ,َسَأل. Tetapi, apabila huruf yang sebelum hamzah 

itu sukun maka tidak ada tambahan, seperti ٌَِمْلء dan  َُاْلَْْبء. Namun, diluar 

tersebut ini kata yang dikecualikan.   

3. Kaidah penggantian (al-Badal) 

a. Huruf alif ditulis dengan huruf wau sebagai penghormatan pada kata ََالصَّٰلوة, 
 .kecuali pada kata yang dikecualikan اْلَٰيوةََ dan ,الزَّٰكوةََ

b. Huruf alif  ditulis dengan huruf ya (ي) pada kata-kata berikut:  

 .َلٰدى dan ,بَػٰلى ,َمَتَ ,(bagaimana) َكْيفََ yang berarti َأنَّ ,َعٰلى ,ِإٰلَ
c. Huruf alif diganti dengan huruf nu>n tauki>d khafi>fah pada kata iz\an.12

 

d. Huruf ha ta’nis  yang َرْْحَتَُ  pada kata (ت) {ditulis dengan ta maftu>h}ah (ة) \

terdapat dalam surah al-Baqarah, al-A’ra>f, Hu>d, Maryam, al-Ru>m dan al-Zukhruf. 

                                                           

11 Kecuali pada beberapa keadaan maksudnya adalah hamzah was}l, tidak berharakat. 

 إَذنَْ  menjadi ِإًذا 12
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 Huruf ha ta’ni >s\ ditulis dengan ta maftu>h}ah} pada kata َُنِْعَمت yang terdapat 

dalam surah al-Baqarah, A<li ‘Imra>n, al-Ma >’idah, Ibra>hi>m, al-Nahl, Luqma>n, Fa>t}ir 

dan al-T{u>r. Demikian juga pada َُللاَََِمْعِصَيت  dan َُللاَََِلْعَنت  yang terdapat pada 

surah al-Muja>dalah. 

4. Kaidah sambung dan pisah ( was}l dan fas}l) 

Was}l berarti menyambungkan. Di sini, was}l dimaksudkan metode 

penyambungan kata (dalam bahasa Arab disebut huruf, jadi penyambungan dua 

huruf) yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu.  

a. Bila an (ََْأن) dengan harakat fathah pada hamzahnya disusul dengan la> (ََال), maka 

penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nun, seperti ََّأال tidak 

ditulis َْالََََأن , kecuali pada kalimat َْالَتَػُقْوُلْواََأن  dan َْللاَََِإالََّتَػْعُبُدْواََأن . 

b. Min (َِْمن) yang bersambung dengan ma> (َما) penulisannya disambung dan huruf 

nun pada mim-nya tidak ditulis, seperti ِمَّا kecuali َْأََْيَاُنُكمَََْماَمَلَكتََِْمن  yang 

terdapat di dalam surah al-Nisa>’ dan al-Ru>m ََْماَرَزقْػَناُكمََِْمن  pada surah al-

Muna>fiqu>n. 

c. Min (َِْمن) yang disusul dengan man (ََْمن) ditulis bersambung dengan 

menghilangkan huruf nun (ن) sehingga menjadi mim-man (َِْمَّن), bukan min man 

( َمنََِْمنَْ ). 

d. ‘An  (ََْعن) yang disusul dengan man (ََْمن) ditulis bersambung dengan 

menghilangkan nun (ن) sehingga menjadi ‘amman (ََْعمَّن), bukan ‘an man (ََْعن 
َيشاءَََُمنَََْعنَََْوَيْصرِفُو kecuali pada firman Allah yang berbunyi ,(َمنَْ . 

e. In (َِْإن) yang disusul dengan ma>  (َما) ditulis bersambung dengan meniadakan nun 

َماتُػْوَعُدْونَََِإنَْ :kecuali firman Allah ,(ِإمَّا) <sehingga menjadi imma (ن) . 



8 

 

 
 

f. An (ََْأن) yang disusul ma> (َما) mutlak disambung dan huruf nun (ن)-nya 

ditiadakan sehingga tulisannya menjadi amma  (أَمَّا). 
g. Kulla (ََُّكل) yang diiringi ma>  (َما) disambung sehingga tulisannya menjadi 

kullama>  (ُكلََّما), kecuali pada firman Allah yang berbunyi َََُماسأَْلُتُمْوه َُكلِّ  dan ِمْن

َنةَِ  .ُكلَََّماََردُّْواَِإَلَاْلِفتػْ

h. Kata yang bisa dibaca dua bunyi  

Suatu kata yang boleh dibaca dengan dua cara dalam bahasa Arab, 

penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam mushaf ‘us\ma>ni> 

penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif (ا), seperti pada 

kalimat maliki yaum al-di>n dan yakhda’u>na Alla>h. Ayat-ayat ini boleh dibaca 

dengan menetapkan alif (madd) dan boleh dengan suara tanpa alif sehingga bunyinya 

pendek.13 
Demikianlah kaidah-kaidah penulisan ayat-ayat Alquran yang dirumuskan 

para ulama berdasarkan mushaf rasm ‘us\ma>ni>.14 

Meskipun tanda baca dalam Alquran semakin sempurna, akan tetapi tidak 

semua sistem penulisan di dalam Alquran sesuai dengan kaidah imla. Akan tetapi, 

dari penjelasan di atas, dapat pula disimpulkan bahwa rasm ‘us\ma>ni> masih memiliki 

pengaruh terhadap rasm imla hingga saat ini, dan ini terlihat pada penulisan kata 

pada kitab-kitab berbahasa Arab seperti kata ٌَِماَئة (baca: mi’ah), tidak ditulis ٌَِمَئة. 

Adapun tulisan dengan menggunakan kaidah imla pada umumnya diterapkan 

dalam penulisan buku, kitab-kitab, majalah, panflet dan lain-lain, sementara 

                                                           

13Muhammad ‘Abd al-‘Azi>m al-Zarqani, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Jilid I, Da>r al-Fikr, 

Beirut, 1988), h. 369-373. Lihat Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur’an Edisi Revisi (Cet. IV; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2002), h.37. 

14 Ramli Abdul Wahid dalam bukunya Ulumul Qur’an (Cet. IV Edisi Revisi , Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2002), h.37.   
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penggunaan rasm ‘us\ma>ni> terkhusus hanya digunakan dalam penulisan ayat-ayat 

Alquran. 

Kaidah imla bersifat dinamis, berkembang dari masa ke masa. Karena dinamis, 

penulisan Alquran dengan menggunakan kaidah imla (diktis) ini dihukumi makruh 

oleh beberapa kalangan, karena penulisan dengan kaidah imla yang bebas dan 

berkembang akan banyak menimbulkan perubahan-perubahan dalam penulisan 

mushaf itu sendiri. Kalangan ortodoksi Islam yang lebih keras bahkan 

mengharamkan  penggunaan rasm imla ini dalam penulisan mushaf.15  

Akan tetapi di sisi lain, ada sebagian ulama yang tidak saja membolehkan 

untuk menyalahi rasm ‘us \ma>ni> dalam penulisan ayat Alquran, bahkan dengan tandas 

menjelaskan bahwa rasm itu adalah ijtihadi>,16
 sekali-kali bukan tauqi>fi>.17

 

Di antara yang berkata demikian adalah Abu bakar al-Baqilla>ni> (wafat tahun 

403 H.) dalam kitabnya al-Intis}a>r. Beliau berkata:  

Adapun bentuk tulisan maka Allah tidak menfardukan sesuatupun atas umat 

pada bentuk tulisan itu, karenanya tidaklah diharuskan penulis-penulis Alquran 

dan ahli-ahli khat yang menulis mushaf mengikuti suatu rasm saja, tidak boleh 

yang lain, lantaran mewajibkan yang demikian itu haruslah dengan ada dalil 

tauqi>f.  Tidak ada di dalam nas-nas Alquran dan tiada pula dalam mafhumnya 

bahwa rasm Alquran dan d}abt}-nya harus dengan cara tertentu, batas yang 

tertentu, tidak boleh dilampaui. Tidak ada pula di dalam ijmak umat dan tidak 

ada pula ditunjuki yang demikian oleh kias-kias syar’i. Bahkan sunnah 

menunjukkan kepada kita boleh merasmkan Alquran dengan yang mudah, 

karena Rasulullah tidak menerangkan kepada para penulis cara yang harus 

                                                           

15
Lihat ‚mukaddimah‛ Tafsir al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li ah }ka>m al-Qur’a>n, 1/54. Dikutip dari 

Ahmad Syams Madyan, Peta Pembelajaran Al-Qur’an, h. 95. 

16Ijtihadi> maksudnya adalah penulisan yang merupakan hasil ijtihad para ulama, yang 

tentunya mengedepankan kemudahan dalam membacanya.  

17Tauqifi>  maksudnya adalah penulisan ayat-ayat Alquran harus sesuai dengan cara penulisan 

rasm ‘us\ma>ni> dan tidak diperbolehkan menyalahi, karena bentuk penulisan inilah yang digunakan 

para sahabat menuliskan ayat-ayat Alquran di depan rasulullah saw. dahulu dan ditaqri>r oleh beliau. 

Lihat Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Us\mani>, h. 21. 
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ditempuh dalam menulis mushaf dan tidak pula melarang seorang 

menulisnya.18 

Setiap orang yang mengatakan bahwa wajib atas manusia menempuh rasm 

yang satu, wajiblah dia menegakkan hujjah untuk membuktikan kebenaran 

perkataannya. Pendapat al-Qa>d}i Abu Bakr ini sangatlah layak untuk dipegangi, 

hujjahnya nyata dan tinjauannya jauh. Beliau tidak mencampurkan antara perasaan 

mengangungkan ulama salaf dengan mencari keterangan untuk sesuatu masalah 

agama yang berpautan dengan cara menulis kitab Allah. Orang yang berpendapat 

bahwa rasm19
 Alquran adalah tauq>ifi> azali adalah orang-orang yang bertahkim 

keadaan perasaan yang sebenarnya tidak dapat dipergunakan untuk tempat 

menginsbatkan hukum syarak.20 

Menurut peneliti, kedua pendapat tersebut memiliki kelebihan karena masing-

masing memiliki alasan tersendiri. Kesimpulanya adalah kita boleh saja menulis 

                                                           

18
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu al-Qur’an Membahas Ilmu-Ilmu 

Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur’an, h. 153. 

19
Kata rasm  ( لرسمٱ ) artinya ( ألثرٱ ) bekas, peninggalan. Kata lain yang sama artinya adalah 

( ْلطٱ ), ( لكتابةٱ ), ( لزبرٱ ), ( لسطرٱ ), ( لرقمٱ ) dan ( لرشمٱ ) semuanya berarti tulisan. Kaitannya dengan arti dasar 

dari kata tersebut adalah bahwa seorang penulis yang telah menggoreskan penanya, maka ia akan 

meninggalkan bekas pada tulisannya itu. Melihat dari spesifikasi cara penulisan kalimat-kalimat 

Arab, maka rasm dibagi menjadi 3 bagian: 1. Rasm Qiya>si> ( َٱ لقياسىٱلرسم ) yaitu menuliskan kalimat 

sesuai dengan ucapannya dengan memperhatikan waktu memulai dan berhenti pada kalimat tersebut. 

Kecuali nama huruf  Hijaiyah seperti huruf (ؽ) tidak ditulis (قاؼ) tetapi ditulis  (ؽ) saja. Contoh rasm 

qiya>si>... hamzah was}l pada ( َ ْلَقَُّٱَجاَء ). Hamzah was}l pada ( َْلقَُّٱ ) tetap harus ditulis, walaupun tidak 

diucapkan pada waktu ia berada di tengah kalimat, tetapi jika posisinya di awal kalimat maka 

dilafadzkan ( ََجاءََٱ َْلقُّ ). 2. Rasm ‘Aru>d}i>  ialah cara menuliskan kalimat-kalimat Arab yang disesuaikan 

dengan wazan (timbangan) dalam syair-syair Arab. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ‚bahr‛ (nama 

macam syair) dari syair tersebut, contoh : َلبحرأرخىَسدولوٱوليلَكموج . Sepotong syair Imri’il Qays tersebut 

jika ditulis maka akan berbentuk: َ َكموج َسدوهلوٱوليل َرأرخى لبح  sesuai dengan: (َمفاعيل َفعول َمفاعيل  (فُػُعْوٌل
sebagai timbangan syair yang mempunyai ‚bahr  ta’wil‛.  3. Rasm ‘us\ma>ni>  yaitu cara penulisan 

kalimat-kalimat Alquran yang telah disetujui oleh sahabat ‘Us\ma>n bin ‘Affa>n pada waktu penulisan 

mushaf. Rasm ‘us\ma>ni> ini berbeda dengan rasm qiya>si> dari beberapa segi. Adanya perbedaan-

perbedaan ini menjadikan rasm ‘us\ma>ni> menjadi bagian dari salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

bernama ilmu rasm ‘us \ma>ni>. Lihat Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Us\mani>, h. 10. 

20
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-ilmu al-Qur’an Membahas Ilmu-Ilmu 

Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur’an, h. 154. 
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Alqur’an menurut rasm masing-masing yang berkembang di masyarakat termasuk 

rasm imla >’i  yang digunakan dalam penulisan buku-buku pada umumnya, jika itu 

akan membantu memudahkan dalam membaca Alquran, akan tetapi janganlah 

dihilangkan rasm ‘us\ma>ni>. Karena di dalam menghilangkannya, merupakan suatu 

langkah mencemarkan suatu rumus keagamaan yang telah disepakati dan telah 

memelihara umat ini dari persengketaan. Jadi, di samping ada naskah-naskah yang 

ditulis dengan tulisan dan istilah yang terkenal di masyarakat (rasm imla>’i), 

sebaiknya tetap pula mempertahankan naskah rasm ‘us\ma>ni>. 

Adapun persoalan hamzah
21

 di dalam Alquran, ada dua pendapat. Terjadi 

perselisihan pendapat di kalangan ulama, apakah hamzah itu sebagai huruf atau 

tanda baca. Menurut jumhur ulama ia sebagai huruf sedangkan Imam Mubarrid 

menyebutnya sebagai tanda baca. Terlepas dari itu yang perlu diketahui bahwa 

bentuk hamzah (ء) berbentuk kepala ain kecil َُلصُّْغَرىٱَْلَعْيَِٱَرَْأس . Masyarakat 

Indonesia selama ini mengenal huruf hamzah bukan dalam arti sebagai rasm 

‘us\ma>ni>, akan tetapi hanyalah sebuah tanda untuk menjelaskan ( َُُِِمََدثَةٌَ
ْ

ْيَضاحَِِلل ) 

bahwa tempat ia berada terdapat huruf hamzah. Boleh dikata bahwa bentuk hamzah 

.adalah sebagai tanda baca huruf hamzah (ء)
22

  

Apabila demikian halnya, bagaimananakah bentuk tulisan atau rasm huruf 

hamzah di dalam mushaf-mushaf ‘us\ma>ni> dahulu ?. Pertanyaan ini terjawab di dalam 

kitab-kitab ilmu qiraat maupun ilmu rasm ‘us\ma>ni>, dimana pada buku ini dikutip 

                                                           

21
Arti hamzah menurut bahasa adalah tekanan atau dorongan. Disebut hamzah, karena ketika 

hendak mengucapkan  hamzah  pasti memerlukan tekanan. Lihat Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm 

‘Us\ma>ni>, h. 119. 

22
Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘us\ma>ni>>, h. 119. 
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penjelasan Syeikh ‘Abdu al-Fatta>h Al-Qa>di dalam kitabnya al-Wa>fi> fi> Syarhi al-

Sya>tibiyah ( لشَّاِطِبيَّةَِٱََشرْحََِِفََْلَواِفَْٱ ) halaman 118 sebagai berikut :  

َحتفذفالَوَترةَواو،َصورهتاَوَترةَملصاحف،ٱَِفََََيءَصورهتَاَتكتبََترةَهلمزةٱَأنَّ
 ...صورةَهلاَتكتب

َألنََّّباَتصورَماَكثرياَهلمزةٱَأنََّمعَأللفٱَيذكرَوملَلّثالثةٱَألقسامٱَىذهَذكرَوإّّنا
َحنوَلفاأَتبدلَإماَأّّناَإذ.َلعثماينٱَلّرسمٱَعنَخيرجَالَألفاَتصورَلتٱَهلمزةٱَختفيف

َيكونَْلاليٱَكلتاَوعلىَأتذن،َسألَحنوَبيَبيَتسهلَأنََّوإّما.َيشأَإنَ-أقرأ
23.لعثماينٱَللرسمَموافقاَبتخفيفها

 

Tegasnya, bahwa rasm huruf hamzah pada mushaf-mushaf ‘us \ma>ni> adalah 

sebagai berikut :  

1. Terkadang tertulis dengan bentuk alif, misalnya اول. Apabila diberi harakat dan 

tanda kepala ain kecil (ء) menjadi ََُأوَّل. 
2. Terkadang tertulis dengan bentuk wau, misalnya یومىوں. Apabila diberi tanda 

baca dan tanda kepala ain kecil (ء) menjadi ََيُػْؤِمنُػْون. 
3. Terkadang dengan bentuk ya , misalnya ملىکہ. Apabila diberi tanda baca dan 

tanda kepala ain kecil (ء) menjadi ََِمٰلِئَكة. 

4. Terkadang tidak tertulis dalam bentuk apapun ( لصُّْورَةَِٱَِبُدْونَِ ) dan dalam ilmu 

rasm biasa dipakai juga istilah ( لصُّْورَةَِٱََحْذؼَُ ), misalnya ىىں المر - حا . Apabila 

diberi tanda baca dan tanda kepala ain kecil (ء) menjadi َََجاء - ْلَمْرءٱَبَػْيََ .
24

 

                                                           

23
‘Abdu al-Fatta>h Al-Qa>di, al-Wa>fi> fi> Syarh}i al-Sya>tibiyah, [t.d.], h. 118. Lihat Ahmad 

Fathoni, Ilmu Rasm ‘Us\ma>ni>>, h. 120. 

24
Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Us\ma>ni>>, h. 120. 
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Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada rasm ‘us\ma>ni>, sulit 

bagi orang-orang‘ajam yang tidak mengerti bahasa Arab untuk mendeteksi manakah 

alif, ya dan wau yang berfungsi sebagai huruf alif, wau dan ya itu sendiri, dan 

manapula alif, wau dan ya  yang berfungsi sebagai tanda baca untuk hamzah. Akan 

tetapi dengan hadirnya rasm imla yang memperkenalkan kepala ain kecil (ء) sebagai 

tanda untuk hamzah, maka ini akan sangat membantu mereka.  

Dengan demikian, peneliti memiliki alasan yang kuat untuk meninjau 

penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l dalam surah al-Baqarah dengan 

menggunakan pendekatan kaidah imla karena hamzah qat}’i dan hamzah was}l  

bukanlah merupakan bagian dari rasm ‘us\ma>ni>. Sejarah mencatat bahwa penggunaan 

al-d}abt (tanda baca) seperti syakal, titik pada huruf, termasuk penggunaan hamzah 

qat}’i dan hamzah was}l menyusul empat puluh tahun
25

 kemudian setelah penulisan 

mushaf rasm  ‘us \ma>ni>.    

Menurut sumber-sumber terpercaya, Amirul mukminin Ali-lah yang 

menginstruksikan kepada Abu al-Aswad untuk merumuskan tanda-tanda baca dan 

tulisan. Sasaran pengolahan pertamanya adalah mushaf-mushaf Alquran, karena di 

sinilah letak kekhawatiran ‘salah baca’ seperti yang kerap terjadi.  

                                                           

25
40 tahun adalah jarak interval jika dihitung sejak penulisan mushaf pada masa Khalifah 

‘Usman bin Affa>n sampai pada dimulainya perumusan tanda baca oleh Abu al-Aswad al-Duwali pada 

masa Khalifah ‘Abd al-Malik bin Marwan menurut al-Suyuti di dalam al-Itqa>n. Lihat Manna>’ Khali>l 

al-Qat}t}a>n, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an-terj. Mudzakkir AS (Cet. XIV; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 

2011), h. 219. Keadaan pengosongan mushaf Alquran dari tanda baca disebabkan adanya pernyataan 

beberapa tokoh yaitu ’Abdullah ibn Mas’u >d, Ibn ‘Umar, Hasan al-Basri, Ibnu Siri>n, Ibra>him al-

Nakha>’i yang mengatakan: ‚ َ َِمنوَُٱَجرَُّدْوا َلَيَس ََما َخُتَلُِّطْوِبِو ََواَل َرَِوايٍَة ََوِفْ َِبَشْيٍء َخُتَلُِّطْوُه َوَّاَل ْلُقْرآَن ‛ yang berarti 

‚Kosongkan Alquran dari segala bentuk tambahan yang bukan merupakan Alquran‛. Lihat Abu 

‘Amar al-Da>ni>, al-Muhkam fi> Naqt al-Mas}a>hif (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1986), h. 10-11 

Dikutip dari Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Us\ma>ni>>, PTIQ & IIQ, h. 31. Alasannya adalah: 1. Adanya 

kekhawatiran bahwa tambahan itu akan dianggap sebagai bagian dari Alquran, 2. Agar tidak 

mengalihkan perhatian yang membacanya kecuali hanya konsentrasi pada maksud dan makna yang 

terkandung di dalamnya. Lihat Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm Usmani, PTIQ & IIQ, h. 31. 
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Ada lagi yang menyebutkan bahwa sejarah perumusan tanda baca yang 

dikerjakan oleh Abu al-Aswad tersebut terjadi pada permulaan Daulah Umawiyah di 

masa kekuasaan Mua>wiyah.
 26

 

Al-Suyu>ti menyebutkan dalam al-Itqa>n bahwa Abu al-Aswad al-Duwali adalah 

orang pertama yang melakukan usaha itu atas perintah ‘Abd al-Malik bin Marwa>n
27

, 

bukan atas perintah Ziya>d. Ketika itu orang-orang telah membaca mushaf ‘us\ma>ni>28
 

selama lebih dari empat puluh tahun hingga masa kekhalifahan ‘Abdul Malik. Tetapi 

masih juga banyak orang yang membuat kesalahan dan kesalahan itu merajalela di 

Irak. Maka para penguasa memikirkan pembuatan tanda baca, titik, dan syakal.29
  

Al-Duwali memberikan tanda baca baris atas (fathah) berupa sebuah titik di 

atas huruf ( 
.
 ), sebuah titik di bawah huruf ( . ) sebagai tanda baris bawah (kasrah), 

                                                           

26
Didin Sirajuddin, Seni Kaligtafi Islam (Jakarta; Pustaka Panjimas, t.th), h. 63-64. 

27
‘Abdu al-Malik bin Marwa>n, bernama lengkap ‘Abdu al-Malik bin Marwa>n bin Hakam bin 

Abu as-‘A<s} bin Umayya bin ‘Abd Syams bin ‘Abd Mana>f bin Qus}s}ai bin Kila>b, adalah seorang 

khalifah pertama yang mencetak  uang  dinar  dalam  Islam. Dia lahir pada bulan Ramadan tahun 23 

H dan meninggal tahun 86 H atau 685-705 Masehi. ‘Abd al-Malik diangkat sebagai khalifah oleh 

kaum  muslim  setelah terbunuhnya ‘Abdullah bin Zubair. Sebelum menjabat sebagai khalifah, dia 

adalah seorang yang ahli  ibadah  dan  zuhud.  Muawiyah  pernah menugaskannya untuk 

mengurus Madinah pada waktu ‘Abd al-Malik bin Marwan masih berusia 16 tahun... ‚’Abdul Malik 

bin Marwan‛, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Malik_bin_Marwan, (27 Agustus 2017). 

28
Mushaf ‘us \ma>ni> berarti tatacara atau kaidah-kaidah penulisan huruf-huruf dan kata-kata 

Alquran yang disetujui Khalifah ‘Us\ma>n dan dipedomani oleh tim penyalin Alquran yang 

dibentuknya dan terdiri atas Zaid Ibn S|abit, ‘Abdullah Ibn al-Zubair, Sa’id Ibn al-A<s}, dan ‘Abd al-

Rahma>n Ibn al-Hari>s\ Ibn Hisya>m. Lihat Ramli Abdul Wahid, Ulumul Qur’an, h. 29, mengutip dari 

S}ubh}i al-S}a>lih}, Maba>his\ fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Da>r al-‘Ilm  li al-Mala >yin, Beirut, 1977, h. 275. Mushaf  

‘us\ma>ni>  ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla. 

Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi enam istilah. Lihat Ramli Abdul Wahid, 

‘Ulumul Qur’an, h. 20, mengutip dari Muhammad Ibn Abdillah al-Zarkasyi, Al-Burha>n fi> ‘Ulu>m Al-

Qur’a>n, jilid I, ‘Isa> al-Ba>b al-Halabi wa Syirkah (Kairo, 1972), h. 376-403; / Muhammad ‘Abd al-

‘Az}i>m al-Zarqa>ni, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Jilid I, Da>r al-Fikr, Beirut, 1988, h. 369-376; 

/ Manna’ al-Qat}t}a>an, Maba>hits fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Al-Syarikah al-Muttahidah li al-Tauzi’, Beirut, 

1973, h. 146-152. 

29
Manna>’ Khali>l al-Qat}t}a>n, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an-terj. Mudzakkir AS, h. 219. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang
https://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinar
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ramadhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Zubair
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuhud&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Muawiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
https://id.wikipedia.org/wiki/Usia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Malik_bin_Marwan
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tanda dammah  berupa wau  kecil (  
و
  ) di antara dua huruf, dan tanpa apa-apa bagi 

konsonan mati.
30

 

Belakangan penyempurnaan-penyempurnaan tanda baca Alquran semakin 

ditingkatkan, termasuk penyempurnaan yang dipelopori oleh seorang ahli tatabahasa 

Arab kenamaan, al-Khali>l ibn Ah}mad al-Fara>hidi (170H/786M). Kreasi Khali>l 

tersebut menjadi dasar ‘rumus-rumus’ atau tanda baca dalam tulisan Arab yang terus 

berlaku sampai sekarang.
31

 Penyempurnaan yang luar biasa tersebut salah satunya 

adalah tentang cara  penulisan hamzah qat}’i  dan hamzah was}l  yaitu kepala ain  di 

atas/bawah huruf sebagai simbol hamzah untuk huruf hamzah. Untuk hamzah qat}’i  

diletakkan di atas alif  guna membedakan antara alif  dan hamzah.
32

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus kepada sistem penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l 

dalam surah al-Baqarah pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

menurut kaidah imla.  

Sistem penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l yang dimaksud adalah 

simbol-simbol yang dimiliki oleh keduanya, sehingga dengan simbol tersebut, selain 

                                                           

30
Quraish Shihab dkk, Sejarah ‘Ulum al-Qur’an (Cet. III; Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 

2001), h. 98. 

31
Didin Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, (Jakarta; Pustaka Panjimas, t.th), h. 68. 

32
Kreasi Khalil tersebut menjadi dasar ‚rumus-rumus‛atau tanda baca dalam tulisan Arab 

yang terus berlaku hingga sekarang. Penyempurnaan yang luar biasa tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 1). ‚Alif‛ kecil miring (diagonal) di atas huruf = fathah, 2). ‚Ya‛ kecil di bawah 

huruf = kasrah, 3). ‚Waw‛ kecil di atas huruf = dammah, 4). Kepala ‚sin‛ di atas huruf = tasydi>d, 5). 

Kepala ‚kha‛ di atas huruf = sukun, 6). Kepala ‚ain‛ di atas/di bawah huruf= hamzah (untuk hamzah 

qat}’i ditaruh di atas alif guna membedakan antara alif dan hamzah), 7). Alif, ya dan waw di belakang 

huruf ‘ain = madd (dibaca panjang), 8). ‚Naqt }‛ atau titik dibuat persis seperti titik sekarang. Namun 

dalam perkembangan selanjutnya, tanda-tanda tersebut menemui bentuknya yang lebih sederhana 

lagi. Lihat Didin Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, h. 68. 
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akan membantu para pembaca Alquran (Mushaf Madinah maupun Mushaf Standar 

Indonesia) untuk mampu membedakan antara alif dan hamzah, juga supaya terhindar 

dari salah atau keliru dalam membaca ayat Alquran. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan batasan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka 

selanjutnya akan dideskripsikan fokus penelitian pada sistem penulisan hamzah qat}’i 

dan hamzah was}l menurut kaidah imla. Dalam penulisan hamzah qat}’i dan hamzah 

was}l pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia tentu saja (ada 

kemungkinan) sistem penulisannya yang tidak sesuai dengan sistem peulisan kaidah 

imla dan demikian juga sebaliknya serta rumus-rumus penulisannya dan cara 

membacanya.  

Selengkapnya tentang deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam matriks fokus sebagi berikut: 

 

Tabel 1 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

No Fokus penelitian Deskripsi Fokus 

1 

Sistem penulisan hamzah qat}’i 
pada Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia 

1. Sistem penulisan hamzah qat}’i pada ism 

2. Sistem penulisan hamzah qat}’i pada fi’il 
3. Sistem penulisan hamzah qat}’i pada 

huruf 

2 

Sistem penulisan dan cara 

mengartikulasikan hamzah 

was}l pada Mushaf Madinah 

dan Mushaf Standar Indonesia 

1. Sistem penulisan dan cara membaca 

hamzah was}l pada ism di awal dan 

pertengahan ayat 

2. Sistem penulisan dan cara membaca 

hamzah was}l pada fi’il di awal dan 

pertengahan ayat 

3. Sistem penulisan dan cara membaca 

hamzah was}l pada huruf di awal dan 

pertengahan ayat (alif lam ta’ri >f). 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

pokok masalah yang menjadi pembahasan untuk diteliti dalam kajian tesis ini adalah 

bagaimana sistem penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l dalam surah al-Baqarah 

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia yang sesuai dengan kaidah 

imla.  

Untuk terarahnya pembahasan tesis ini, maka pokok masalah tersebut di atas 

akan dibahas dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan kaidah imla terhadap penulisan hamzah qat}’i pada QS al-

Baqarah versi Mushaf Madinah dan Mushaf  Standar Indonesia? \\ 

2. Bagaimana tinjauan kaidah imla terhadap penulisan hamzah was}l  pada QS al-

Baqarah versi Mushaf Madinah dan Mushaf  Standar Indonesia?. 

D. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Judul tesis ini ‚Hamzah qat}’i dan hamzah was}l dalam surah al-Baqarah 

(Tinjauan kaidah imla terhadap Mushaf Madinah dan Mushaf  Standar Indonesia)‛. 

Untuk lebih mengarahkan dan menghindari terjadinya interpretasi yang keliru dalam 

memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka perlu memberikan 

definisi terhadap variabel yang terdapat di dalamnya sekaligus membatasi ruang 

lingkup pembahasannya, sebagai berikut : 

1. Pengertian Judul 

a. Hamzah qat}’i 
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Hamzah qat}’i adalah hamzah yang selalu ditulis dan dilafalkan, terletak di 

awal, tengah atau akhir sebuah kata, seperti pada kata ََََأَخذ  .نَػَبأََ ,َسَأَلَ,
b. Hamzah was}l 

 Hamzah was}l adalah hamzah yang diartikulasikan ketika berada di awal kata 

dan tidak di artikulasikan jika berada di tengah-tengah kata.
33

 
 
 

c. Mushaf 

Kata mushaf adalah jamak dari kata suhuf yang berarti banyak suhuf. 

Kumpulan suhuf-suhuf (Ar.; lembaran-lembaran). Mushaf Alquran, kumpulan (buku) 

lembaran-lembaran ayat Alquran..
34

 

Khalifah ‘Us}ma>n memerintahkan untuk menyalin kitab itu sebanyak empat 

buah, dan mengirimkannya ke Kufah
35

, Basrah
36

, Mekah, dan Syiria
37

. Alquran yang 

                                                           

33
Afifuddin Dimyathi, Panduan praktis menulis bahasa Arab (Cet. I; Sidoarji jawa Timur: 

CV. Lisan Arab, 2016), h. 2. 

34
‚Mushaf‛, Ensiklopedi Indonesia (Jilid IV; Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1983), h. 

2315. 

35
Kufah (الكوفة) merupakan sebuah kota di Iraq. Ia terletak 10 km di timur laut Najaf dan 170 

km di selatan Bagdad. Diperkirakan kota ini mempunyai 110.000 penduduk pada 2003. Bersama-

sama dengan Karbala dan Najaf, Kufah merupakan salah satu dari tiga kota terpenting di Iraq untuk 

golongan Syiah. Di era Khalifah Sayyidina ‘Ali>, pusat administrasi dipindahkan dari Madinah al-

Munawwarah ke Kufah. Di sinilah Sayyidina Ali meninggal akibat tikaman pedang Ibnu Muljam. 

Makam  Sayyidina ‘Ali> bin Abi T{>alib pula berada di Najaf. Menurut keterangan warga Irak seorang 

pilot MAS, makam tersebut amat diyakini oleh penduduk Syiah. Kawasan pekuburan amat luas dan 

diyakini merupakan perkuburan yang terluas di dunia. ‚Kufah‛, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah, (20/10/2017).  

36
Basra atau Basrah ( لبصرةٱ  al-Baṣra) adalah kota terbesar kedua di Irak, terletak sekitar 

545 km dari Bagdad... merupakan ibukota Governorat Basra. Terletak di sepanjang sungai Shatt al-

Arab dekat Teluk Persia, ... Basra memiliki peranan penting dalam sejarah awal agama Islam. Pada 

awalnya, Basra dijadikan markas tentara umat Islam pada masa Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b. Namun 

pada perkembangan selanjutnya, kota itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan 

perdagangan yang ramai. Basra juga tempat berbaurnya kebudayaan Persia dan Arab. Saat ini 

mayoritas penduduknya adalah Syiah meskipun terdapat pula penduduk Sunni dan Kristen dalam 

jumlah yang lebih kecil. Didirikan pada tahun 636, Basra kadang dijuluki sebagai "Venezia Timur 

Tengah" karena adanya sejumlah  terusan  yang melintasi kota ini. ‚Basra‛, Wikipedia Ensiklopedia 

Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Basra, (20 Oktober 2017). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://id.wikipedia.org/wiki/Najaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbala
https://id.wikipedia.org/wiki/Syiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Abi_Thalib
https://id.wikipedia.org/wiki/MAS
https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Irak
https://id.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://id.wikipedia.org/wiki/Governorat_Basra
https://id.wikipedia.org/wiki/Shatt_al-Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Shatt_al-Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Khattab
https://id.wikipedia.org/wiki/Syiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunni
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/636
https://id.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Terusan
https://id.wikipedia.org/wiki/Basra
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sama dengan mushaf ‘us \ma>ni> itu akhirnya beredar ke seluruh dunia, termasuk 

Indonesia.38 

d. Mushaf Madinah 

Mushaf Madinah secara khusus adalah mushaf Alquran yang dicetak di 

Mujamma’ al-Malik Fahd lit}ibā’ati al-Mus}h}af al-Syari>f
39

, hadiah/wakaf dari Kha>dim 

al-Haramain al-Syari>f al-Malik Fahd ibn ‘Abd al-‘Azi>z al-Su’u>d. Mushaf Madinah 

banyak beredar di Nusantara, dibawa oleh para jama’ah haji/umrah Indonesia yang 

kembali ke Tanah Air. 

e. Mushaf Standar Indonesia  

Alquran Mushaf Standar Indonesia adalah Mushaf Alquran versi Indonesia 

yang ditashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Departemen 

Agama RI. Mushaf Standar Indonesia banyak beredar di masyarakat, baik di masjid-

masjid, di toko-toko buku, di perpustakaan dan lain-lain, baik yang beredarnya 

dengan cara diperjual belikan maupun melalui wakaf.  

f. Kaidah Imla 

Kaidah imla adalah sistem penulisan dan pengartikulasian rangkaian huruf 

hijaiyah yang benar. Adapun imla dalam kaitannya dengan judul tesis ini, diartikan 

sebagai suatu sistem penulisan dan pengartikulasian huruf hamzah qat}’i  dan hamzah 

was}l  sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah paten dan disepakati oleh para ulama. 

                                                                                                                                                                      

37
Republik Arab Suriah (Arab: َٱلسورية َٱلعربية - al-Jumhūriyyaħ al-‘Arabiyyaħ alٱجلمهورية

Suriyyaħ; bahasa Inggris: Syria), adalah  negara yang terletak di Timur Tengah, dengan 

negara Turki di sebelah  utara, Irak  di Timur, Laut Tengah  di  barat dan Yordania  di selatan. Suriah  

beribukota Damaskus. ‚Suriah‛, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah,  

(20 Oktober 2017). 

38
‚Mushaf‛, Ensiklopedi Indonesia (Jilid IV; Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1983), h. 

2315. 
39

Pabrik percetakan Al-Qur'an terbesar di dunia yang terletak di Madinah. Selengkapnya 

lihat Profil Mushaf Madinah.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Irak
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Yordania
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ibukota_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Damaskus
https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
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2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini 

adalah meninjau lebih jauh tentang sistem penulisan hamzah qat’i dan hamzah was}l 

yang sesuai dengan kaidah imla dalam surah al-Baqarah pada dua mushaf,  yaitu 

Mushaf Madinah yang dicetak di Saudi Arabia dan Mushaf Standar Indonesia ‚As}-

S}amad‛ Alquran Tajwid Warna terbitan al-Fath} Jakarta ukuran 21X14,5 cm yang 

ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI
40

 pada 18 

Jumada al-U>la> 1435/30 Maret 2014 yang banyak beredar di masyarakat, baik di 

masjid-masjid, di toko-toko buku, di perpustakaan dan lain-lain
41

 dengan 

                                                           

40
Dalam penelitian ini, tidak digunakan istilah ‚Kementerian Agama RI‛ akan tetapi 

‚Departemen Agama RI‛, meskipun istilah penyebutan Departemen Agama telah berubah menjadi 

Kementerian Agama sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no. 1 tahun 

2010 tetang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Perubahan ini 

diberlakukan sejak tanggal 28 Januari 2010 oleh Menteri Agama RI Surya Darma Ali di era 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Adapun alasan penggunaan istilah ‚Departemen 

Agama RI‛ adalah untuk menghindari kesalahpahaman pembaca tesis ini terhadap Mushaf Standar 

Indonesia mana yang menjadi objek penelitan. Karena sebenarnya Kementerian Agama RI sejak 

tahun 2015 lalu sedang mengadakan penulisan kembali Mushaf Standar Indonesia versi terbaru. 

Penulisan mushaf tersebut dipercayakan kepada seorang kaligrafer ternama Indonesia saat ini yang 

bernama Asep Misbah. Adapun cara penulisan ayat-ayat Alquran (lengkap dengan tanda bacanya) 

pada Mushaf Standar Indonesia yang digunakan oleh kaum muslimin Indonesia saat ini (saat 

penulisan tesis ini sedang berlangsung, mulai pada bulan September 2017- Februari 2018) adalah 

penulisan versi Departemen Agama RI di era pemerintahan Presiden Suharto. Menurut analisis 

peneliti, jika diadakan penulisan Mushaf Standar Indonesia yang baru (versi Kementerian Agama), 

maka itu berarti ‚akan ada‛ perubahan penulisan yang berbeda dengan mushaf yang lama versi 

penulisan Departemen Agama era Presiden Suharto. Karena tidak mungkin diadakan penulisan 

Mushaf Standar  Indonesia versi terbaru, jika penulisannya tetap sama dengan versi lama. Dengan 

demikian, penggunaan  istilah ‚Departemen Agama‛ lebih cocok menjadi pilihan peneliti yang 

bertujuan untuk menggiring opini pembaca tesis ini bahwa yang menjadi objek penelitian adalah 

Mushaf Standar Indonesia versi Departemen Agama yang perumusan penulisannya dimulai pada era 

pemerintahan Presiden Suharto, ‘bukan’ Mushaf Standar Indonesia versi Kementerian Agama RI 

yang sementara dalam penulisan saat ini.   

41
Terdapat Mushaf Alquran yang lay out-nya berwajah puisi dan penulisannya di sponsori 

oleh HB. Jassin (seorang kritikus sastra dan dikenal sebagai ‚Paus Sastra Indonesia‛). Pemberian 

syakal/tanda bacanya mengikuti Mushaf Madinah kecuali alif qa>imah  di atas huruf lam pada lafz} al-

Jala>lah yang mengikuti penulisan mushaf di Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, ‚bukan‛ mushaf  
ini yang peneliti maksud sebagai Mushaf Standar Indonesia. Mushaf ini dikenal dengan nama  
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menggunakan kaidah imla sebagai barometer, dengan menampilkan ketepatan dan 

kekeliruan-kekeliruan dalam penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l.  

E. Kajian Pustaka  

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meninjau 

lebih jauh tentang tatacara penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l dalam surah al-

Baqarah, baik itu di dalam Alquran Mushaf Madinah maupun di dalam Mushaf  

Standar Indonesia dengan menggunakan kaidah imla sebagai barometer.  

Penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan imla memang sudah cukup 

banyak dilakukan dengan varian dan penekanan masing-masing, akan tetapi semua 

penelitian dan penulisan itu berorientasi kepada penelitian lapangan (Field 

Research). 

Pertama, tesis Barid Syamsiah, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab yang selesai tahun 2016 yang berjudul 

‚Analisis Kesalahan Berbahasa (Studi Kasus Kesalahan Penerapan Kaidah Imlak 

Pada Mahasiswa Studi Intensif Bahasa Asing (SIBA) IAIN Salatiga 2015/2016)‛. 

Tesis tersebut merupakan penelitian yang berusaha mengidentifikasi kesalahan, 

mengklasifikasikan dan mengevaluasi penyebab kesalahan berbahasa dan 

pembelajaran imla  mahasiswa.  

                                                                                                                                                                      
Mushaf HB. Jassin karena ditulis atas dasar inspirasi HB. Jassin. MUI menolak format Alquran ini 

melalui suratnya No. U-1061/MUI/XII/1992 yang ditandatangani oleh K.H. Hasan Basri dan 

sekretaris Umum, Prodjokusumo, serta Depag RI lewat suratnya No. P III/TL.02/1/242/1179/1992 

yang ditandatangani oleh ketua Badan Litbang Agama Puslitbang Lektur Agama Lajnah Pentashih 

Mushaf Alquran Depag, H.A. Hafidz Dasuki yang ditujukan kepada H.B. Jassin. Lihat Journal 

penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, ‘Istiqra’, Journal Penelitian Islam Indonesia (Vol. 5 

No. 1; Jakarta; Depag, 2006),  h. 240. 
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Kedua, tesis Mohamad Khafidh, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab yang selesai tahun 2016 yang berjudul 

‚Implementasi Metode Imla Sebagai Peningkatan Kemampuan Menulis Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII SMP  IT Abu Bakar Umbulharjo Yogyakarta‛.  

Tesis tersebut menggunakan pendekatan metode deskriptif-kualitatif  dan penelitian 

studi kasus untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran kemahiran menulis, 

implementasi pembelajaran kemahiran menulis serta faktor pendukung dan 

penghambat implementasi pembelajaran menulis dengan metode imla pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII SMP  IT Abu Bakar Umbulharjo Yogyakarta.  

Ketiga, tesis Laily Maziyah, mahasiswi Program Pascasarjana UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab yang selesai tahun 2009 

yang berjudul: َََُمَهارَةََِلِتَػْنِمَيةََِِْلْماَلءَِٱوَََْلَعَرِبَِّٱَْلَْطَِّٱَقَػَواِعػدَُ"ََلتػَّْعِلْيِميَِّٱَْلِكَتابَِٱَِإْعػَداد
ْْلُُكْوِميَّةٱََماالَْنجََجاِمَعةَََِعٰلىَِبلتَّْطِبْيقَََِتْطوِْيرِيَََبْثَُ)َْلِكَتابَةَِٱ  yang terjemahan 

Indonesianya adalah ‚Pengembangan Buku Ajar kaidah khat dan imla untuk 

meningkatkan kemampuan menulis (Penelitian pengembangan di Universitas Negeri 

Malang)‛. 

Dalam tesis tersebut memuat deskripsi tentang adanya kesalahan dalam 

penulisan alif dan hamzah dalam skripsi mahasiswa jurusan Sastra Arab Fakultas 

Sastra Universitas Negeri Malang. Hal ini menunjukkan lemahnya penguasaan 

mereka terhadap materi khat dan imla.  

Menurut Laily Maziyah terdapat banyak faktor yang menyebabkan kesalahan 

tersebut, di antaranya adalah ketersediaan buku-buku imla di masyarakat yang rata-

rata berbahasa Arab yang pada dasarnya ditulis dan ditujukan untuk orang Arab, 

sehingga menjadi kendala tersendiri bagi para pelajar Indonesia untuk 
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mempelajarinya terutama bagi para pemula. Hal ini menyebabkan mereka enggan 

dan kurang berminat untuk mempelajarinya.  

Keempat, laporan hasil penelitian Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A., dosen Bahasa 

Arab pada Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar yang berjudul: Analisis 

Kesalahan Berbahasa Arab Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN 

Alauddin Makassar. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bentuk kesalahan penulisan hamzah  pada skripsi mahasiswa 

selanjutnya dievaluasi dan diperbaiki, mengeksplor faktor penyebab kesalahan 

berbahasa pada skripsi mahasiswa serta mengeksplor solusi mengatasi problema 

kesalahan berbahasa pada skripsi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN 

Alauddin Makassar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan penulisan hamzah pada 

awal kata yaitu penanggalan bagian atas huruf ain  di atas atau di bawah alif pada 

hamzah qat}’i  dan penambahan pada hamzah was}l, sedangkan pada tengah kata yaitu 

kesalahan penempatan huruf alif  atau wau atau nibrah  di bawah hamzah. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa keempat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini akan dibahas suatu surah yaitu 

surah al-Baqarah dengan pendekatan kaidah imla. 

Demikian halnya penelusuran peneliti di repository beberapa Universitas Islam 

Negeri di Indonesia termasuk di repository  UIN Alauddin Makassar yang bisa 

diakses melalui internet, peneliti tidak menemukan skripsi, tesis dan disertasi 

dilembaga tersebut yang membahas hamzah qat }’i  dan hamzah was}l  dalam surah al-
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Baqarah, baik itu di dalam Alquran Mushaf Madinah maupun Mushaf Standar 

Indonesia ditinjau dari sudut kacamata kaidah imla. 

F. Kerangka Teoretis  

Kerangka teoretis adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses 

berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi 

baru yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya.
42 

Adapun pembahasan tentang hamzah qat}’i dan hamzah was}l sangat berkaitan 

dengan ilmu nahwu-s}arf. Sebagai contoh, hamzah qat}’i  terdapat dalam ism, fi’il dan 

huruf, akan tetapi tidak semua ism, fi’il dan huruf dimasukinya. Pada fi’il, hamzah 

qat}’i  hanya terdapat pada fi’il ruba>’iy mazi>d (fi’il empat huruf), baik pada fi’il 

ma>d}i, masdar  dan fi’il amr-nya seperti ََََأْكَرم  dan juga terdapat َأْكرِم ,ِإْكَراًما  ,

dalam fi’il sula>s\i (fi’il tiga huruf) yakni pada fi’il ma>d}i dan mas}darnya seperti ََأََمر,َ
َأَْمًرا . 

Hamzah qat}’i dan hamzah was}l memiliki ciri-ciri tertentu menurut kaidah 

imla. Bermodalkan dengan ciri-ciri tersebut, peneliti memulai kegiatan penelitian 

dengan mengklasifikasikan ism, fi’il dan huruf yang ada di dalam surah al-Baqarah 

ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok hamzah qat}’i, kelompok hamzah was}l dan 

kelompok yang menggabungkan keduanya karena banyak ism di dalam surah al-

Baqarah yang dalam satu kata mengandung hamzah qat}’i sekaligus hamzah was}l 

terkhusus pada ism yang didahului oleh alif lam ta’rif seperti ِْلثَُْٱ .  

                                                           

42
UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi,Tesis 

dan Disertasi, Edisi Revisi (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 14-15. 
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Pada tahap tersebut, peneliti akan memaparkan teori-teori kaidah imla 

dilengkapi dengan satu atau dua buah contoh ism, fi’il dan huruf , baik contoh-

contoh dari surah al-Baqarah maupun dari buku-buku rujukan itu sendiri.
43

 

Pada langkah berikutnya, peneliti akan menyandingkan dalam tabel penulisan 

semua ism, fi’il dan huruf dalam surah al-Baqarah yang mengandung hamzah qat’i 

dan hamzah was}l yang tentunya dikutip dari Mushaf Madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia, untuk kemudian peneliti mencocokkan dengan kaidah penulisan hamzah 

qat}’i dan hamzah was}l dengan merujuk kepada teori-teori kaidah imla yang telah 

dipaparkan pada penjelasan sebelumnya.  

Kemudian dari hasil tinjauan tersebut, peneliti akan menyimpulkan ketepatan-

ketepatan dan ketidaksesuain penulisan hamzah qat}’i  dan hamzah was}l  pada kedua 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia yang menjadi objek penelitian ini. 

Tak luput pula akan disertakan kelebihan dan kekurangan dari kedua mushaf 

tersebut terkait dengan sistem penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l di 

dalamnya. 

 

                                                           

43
Adapun alasan peneliti mengambil contoh kata-kata yang mengandung hamzah qat}’i dan 

hamzah was}l di luar dari surah al-Baqarah — walaupun judul tesis ini adalah ‘hamzah qat}’i dan 

hamzah was}l  dalam surah al-Baqarah_— adalah untuk memperlebar pembahasan seputar hamzah 

qat}’i dan hamzah was}l  dan diharapkan semakin luas pula cakrawala pengetahuan yang bisa dibagi 

kepada para pembaca tesis ini kelak. Sebagai contoh, terdapat sepuluh ism  di dalam bahasa Arab 

yang mengandung hamzah was}l yang ‘tidak semuanya’ terdapat di dalam surah al-Baqarah, lengkap  

dengan perubahan-perubahan penulisannya, yaitu:  َٱوََ-ْمرَأَةٌَٱ-ْمُرؤٌَٱ للَِٱَْيَُن  ثْػنَػَتانَِٱ-ثْػَنانَِٱ-بْػَنمََٱ-بْػَنةٌَٱ-ْبنٌَٱ-ْستٌَٱ-ْسمٌَٱ . 

Lihat Afifuddin Dimyathi, Panduan praktis menulis bahasa Arab (Cet. I; Sidoarji Jawa Timur: CV. 

Lisan Arab, 2016), h. 2. Salah satu dari sepuluh ism  tersebut adalah ْبنٌَٱ  yang terkadang dalam 

keadaan tertentu hamzah was}lnya ‘tidak boleh’ dituliskan. Di dalam surah al-Baqarah empat kali kata 

ْبنٌَٱ  dituliskan yakni pada ayat 87, 177, 215 dan 253 dan kesemuanya ditulis lengkap dengan hamzah 

was}lnya.  Ini berarti bahwa jika contoh kata-kata yang akan dilampirkan hanya diambil dari surah al-

Baqarah, maka akan membatasi ruang gerak pembahasan tentang hamzah was}l  dan akan berdampak 

kepada terbatasnya pula wawasan yang bisa dibagi kepada para pembaca.  
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Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari segi tempat dan objek kajiannya yaitu Alquran al-kari>m dan buku-

buku yang berkaitan dengan kaidah imla, maka penelitian ini disebut penelitian 

pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis 

permasalahan yang bersumber dari data pustaka atau dokumen-dokumen. 

 Kemudian penelitian ini disebut deskriptif-imla yaitu peneliti memaparkan apa 

adanya tentang kaidah-kaidah imla kemudian menjadikannya sebagai barometer 

untuk meninjau penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l yang ada pada Alquran 
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Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia dengan cara menyandingkan 

kosakata ism, fi’il dan huruf yang mengandung hamzah qat}’i  dan hamzah was}l  di 

dalam tabel.   

2. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian tesis ini objeknya adalah teks ayat Alquran yang berkaitan dengan 

hamzah qat}’i dan hamzah was}l. Dan oleh karena teks ayat-ayat Alquran yang 

mengandung hamzah qat}’i dan hamzah was}l  terdiri dari ism, fi’il dan huruf,  maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu s}arf  dan 

kaidah imla. 

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini. Adapun data primer yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian 

ini adalah Alquran Mushaf Madinah cetakan Saudi Arabia dan Mushaf Standar 

Indonesia yang ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf  Alquran  Departemen 

Agama RI. 

Untuk jenis penelitian kaidah imla, karena kajiannya terkait langsung dengan 

Alquran maka data primer/pokoknya adalah Alquran al-karim yaitu Mushaf Madinah 

(hadiah dari Khadim al-H{aramain al-Syari>fain al-Malik  Fahd ibn ‘Abd al-‘Azi>z al-

Su’u>d) dan Mushaf Standar Indonesia ‚As}-S{amad‛ terbitan CV. Al-Fath Jakarta 
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ukuran 21 X 14,5 cm yang ditashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran 

Departemen Agama RI pada 18 Jumada al-U>la> 1435 H/21 Maret 2014 M. 

2) Data sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersumber dari buku-

buku, hasil penelitian, jurnal, majalah dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait 

dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara melakukan penelusuran terhadap 

buku-buku tersebut dari beberapa perpustakaan. Sedangkan data 

sekunder/instrumennya adalah kitab-kitab dan buku-buku kaidah imla>',  kebahasaan, 

dan teori pengetahuan.  

 Adapun data sekunder/instrumennya seperti: Kitab-kitab dan buku-buku 

kaidah imla,  kebahasaan, dan teori pengetahuan yang diperoleh dari karya-karya 

ulama atau tokoh intelektual lainnya, yang secara eksplisit telah membahas tentang 

data yang dimaksud di antaranya Qawa>’id fi> al-Imla>’ karya Syekh Muhammad ibn 

S}a>lih al-‘Ut}saimin yang ditahqi>q dan dita’li>q oleh Must}afa> Mahmu>d al-Azhari>, al-

Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’ karya Dr. Faru>q al-T{abba>’, Marji’u al-T{ulla>b 

fi> al-Imla>’ karya Ibrahim Syamsuddi>n, Dira>sah fi> Qawa>’id al- al-Imla>’ karya Dr. 

Abdul Jawa>d al-T{ayyib, Kha>syiyatu al-‘Az}ra>’ fi> Naz}mi Qawa>’id al-Imla>’ karya 

Hamid ibn S}a>lih al-Qamra al-Mara>, dan lain-lain. 

b. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. ‚Cara‛ menunjuk kepada sesuatu yang abstrak, tidak 
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dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan 

penggunaannya.
44

  

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu studi kepustakaan, maka 

untuk memperoleh data, peneliti mengumpulkan data-data dari literatur yang 

berkaitan dengan masalah penelitian dari sejumlah perpustakaan ataupun maktabah 

yang berbentuk digital (digital library). Olehnya itu, metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). 

Jenis data dari penelitaian ini adalah kualitatif, karena data penelitian yang 

terkumpul melalui studi pustaka akan menghasilkan data yang bersifat kualitatif,  

yang biasa juga disebut penelitian yang bersifat naturalistik  atau alamiah.   

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Agar pembahasan ini dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

diharapkan, maka data atau informasi yang terkumpul akan diolah berdasarkan 

metode penelitian kualitatif, karena jenis data yag digunakan juga data kualitatif. 

Kemudian teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif-imla yaitu dengan meninjau penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l pada 

setiap ism, fi’il dan huruf di dalam surah al-Baqarah pada Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia dengan ketentuan bahwa jika terdapat ism, fi’il dan huruf 

yang mengandung hamzah qat}’i, maka hamzah qat}’i  itu haruslah berupa huruf alif  

yang di atasnya terdapat kepala ain  kecil jika bersyakal fathah dan dammah (أ),  dan 

kepala ain kecil terdapat di bawah huruf alif (إ) jika berbaris kasrah.  

                                                           

44
Suharsi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 100. 

Lihat proposal tesis Marwah Limpo, Tafsir Jalalain (Analisis Semantik Leksikal Terhadap Surah 

Ibrahim dan Surah Al-Naba>), h. 16. 
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Adapun jika ism, fi’il dan huruf itu di awali dengan hamzah was}l maka hamzah 

was}l itu haruslah berupa huruf alif yang di atasnya terdapat kepala huruf sad  kecil 

 .(ٱ)
H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 

Mengungkap dan memasyarakatkan sistem penulisan hamzah qat}’i dan hamzah 

was}l lengkap dengan cara mengartikulasikannya sesuai dengan kaidah imla supaya 

terhindar dari salah membaca.  

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah: 

a. Kegunaan ilmiah dan teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pemahaman teoretis mengenai pentingnya kaidah imla, 

teori-teori imla serta ketepatan dan kekeliruan penulisan hamzah qat}’i dan 

hamzah was}l pada Alquran Mushaf Madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia menurut kaidah imla. 

b. Kegunaan praktis. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

bagi peneliti-peneliti berikutnya.  

c. Kegunaan sosial. Penelitian ini diharapkan mampu berbagi informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat 

kampus pada khususnya seputar perbedaan antara alif, hamzah qat}’i dan 

hamzah was}l baik dari segi anatominya maupun cara 

membaca/melafalkannya dengan harapan semoga dengan modal 

pengetahuan tersebut akan mampu mengatasi salah membaca dan keliru 
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dalam penulisan hamzah qat}’i dan hamzah was}l, terkhusus dalam 

membaca Alquran sebagai kitab suci umat Islam.  
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BAB II 

KAIDAH IMLA 

A. Gambaran Umum Tentang Imla 

1. Pengertian Imla 

Ma’rifatul Munjiah menjelaskan bahwa imla adalah kajian tentang teori-teori 

menulis dan melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara benar dalam bentuk tunggal, 

kata, kalimat dan teori-teori tentang tanda baca sekaligus aplikasinya dalam teks.
1
  

Kaidah imla >’iyah dimaksudkan sebagai cara-cara yang betul di dalam 

penulisan Arab. Misalnya, bagaimana menempatkan alif  untuk mad, hamzah qat}’i 

dan was}l, bentuk ta  marbut}ah  dan ta  jama’  dan sebagainya.
2
 

Imla merupakan bagian dari maha>rah al-kita>bah. Maha>rah al-Kita>bah atau 

keterampilan menulis Arab sendiri mencakup tiga muatan besar. Pertama, maha>rah 

al-tahajji bi t}ari>qatin sali>matin yaitu keterampilan menyalin huruf hijaiyah secara 

benar. Kedua, maha>rah wad}’i ‘alamata al-tarqi>m fi> mawa>d}i’iha>, yaitu keterampilan 

meletakkan tanda baca secara benar. Ketiga, maha}>rah al-rasmi al-wa>d}ih} al-jami>l li 

al-huru>f wa al-kalima>t, yaitu keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi.
3
 

Maha>rah al-tahajji bi t}ari>qatin sali>matin atau keterampilan menyalin huruf 

hijaiyah secara benar itu sendiri mencakup dua hal:  

1. Kemampuan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, 

kata atau kalimat secara benar. 

                                                           

1
Ma’rifatul Munjiyah, Imla Teori dan Terapan (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 

22. 

2
Didin Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, edisi revisi dan diperluas, h. 14. 

3
Ahmad Madkur, Tadris Funu>n al-Lugah al-‘Arabiyyah (Kuwait: Makabah al-Fala>h, 1984), 

227.Ma’rifatul Munjiah, Imla>’ Teori dan Terapan, Imla>’ Teori dan Terapan, h. 21.  
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2. Kemampuan menulis huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal, kata atau 

kalimat secara benar.
4
 

Sedangkan keterampilan meletakkan tanda baca adalah kemampuan 

meletakkan tanda baca secara benar yang berupa titik satu, titik dua berbentuk 

vertikal, tanda seru, tanda tanya, koma dan lainnya, tidak hanya pada waktu menulis 

tetapi juga ketika membacanya.  

Muatan pertama dan kedua itulah yang menjadi objek kajian imla sekaligus 

menjadi landasan definitif imla. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan 

sederhana, bahwa imla adalah kajian tentang teori-teori menulis dan melafalkan 

huruf hijaiyah secara benar dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat dan teori-teori 

tentang tanda baca sekaligus aplikasinya secara teks.  

Menurut Doktor Ahmad Madkur, imla tidak hanya berkaitan dengan 

sekumpulan teori huruf hijaiyah dan tanda baca, tetapi juga menambah pada tataran 

praktis bagaimana seorang guru membacakan teks-teks bacaan sederhana sampai 

yang paling sulit yang memuat teori-teori imla kepada siswanya untuk mengukur 

tingkat kemampuan mereka dalam menguasai teori-teori tersebut secara praktis. 

Bagaimana guru mengidentifikasi al-musykila>t al-imla>iyah (permasalahan-

permasalahan imla) yang dialami siswa dan memberikan jalan keluar yang tepat.
5
 

Menurut Umar Sulaiman Muhammad, terminologi imla tidak dapat dipisahkan 

dari dua unsur. Mumlin (pengajar yang meng-imla  atau mendikte) dan mumlan 

‘alaih (pembelajar yang di-imla atau menerima imla).  Karena dua unsur ini 

                                                           

4
Ahmad Madkur, Tadris Funu>n al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 228. Lihat Ma’rifatul Munjiah, 

Imla>’ Teori dan Terapan, Imla>’ Teori dan Terapan, h. 21. 

5
Ahmad Madkur, Tadris Funu>n al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 228. Lihat Ma’rifatul Munjiah, 

Imla>’ Teori dan Terapan, Imla>’ Teori dan Terapan  h. 22.  
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kemudian muncul pengertian bahwa imla adalah membacakan teks bacaan kepada 

siswa, kata demi kata atau kalimat demi kalimat dan meminta siswa untuk 

menulisnya.
6
 

2. Urgensitas imla 

Adapun imla tidak hanya berkaitan dengan tulis-menulis, tetapi juga berkaitan 

dengan baca-membaca. Karena urgensitas imla tidak hanya terletak pada penulisan 

huruf hijaiyah, tetapi juga pada pelafalannya, keduanya saling bertautan. Seseorang 

akan dapat membaca sebuah teks dengan benar bila ia dapat membedakan bentuk 

tulisan (hurufnya) nya. Sebaliknya seorang penulis akan mampu menulis dengan 

benar bila ia mampu membaca atau mendengarkan bacaan dengan tepat dan benar. 

Dengan kata lain, salah membaca memberikan ekses salah dalam menulis dan 

sebaliknya. Dalam imla hasil tulisan dipengaruhi oleh kualitas bacaan pengajar dan 

pendengaran pembelajar. Kualitas pendengaran dan bacaan yang bagus 

mengantarkan pada hasil imla yang bagus.
7
 

3. Objek kajian imla  

Yang menjadi objek kajian imla adalah huruf-huruf yang wajib disambung atau 

dipisah, huruf-huruf yang diganti, dan huruf-huruf yang ditambahkan atau dibuang.
8
 

Selain dari hal yang berkaitan dengan tulis menulis, objek kajian imla juga adalah 

terkait dengan cara membaca.    

Berikut beberapa contoh gambaran objek kajian rasm imla: 

a. Huruf-huruf yang wajib disambung dan dipisah 

                                                           

6
Umar Sulaiman Ismail, al-Imla>’ al-Wad}ifi li al-Mustawa> al-Mutawassitah (Jami’atu al-

Malik Sa’u>d, 1991), h. 2. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla, Teori dan Terapan, h. 22. 

7
Ma’rifatul Munjiah,  Imla, Teori dan Terapan , h. 23.  

8
Ma’rifatul Munjiah,  Imla, Teori dan Terapan , h. 23. 
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Huruf hijaiyah di dalam Alquran berjumlah sebanyak 29 huruf, tidak termasuk 

lam alif  (ال) karena huruf lam alif merupakan kombinasi antara dua huruf yaitu lam 

 Sebagian pakar bahasa mengatakan 28 huruf tidak termasuk lam .(ا) dan alif (ل)

alif.9 Enam (6) huruf diantaranya tidak boleh ditulis bersambung dengan huruf 

sesudahnya yaitu ،ذ د، ز، ر، و، ا . Selain dari enam huruf tersebut, harus 

disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya (dalam satu kata).  

 

Tabel 2 

Gambaran huruf-huruf yang wajib disambung dan dipisah 

Akhir kata Tengah kata Awal kata Huruf 

 Alif ا  ـا

 ba بـ ـبـ ـب

 Jim جـ ـجـ ـج

 Dal د  ـد

 z}al ذ  ـذ

  ra ر  ـر

 Za  ز  ـز

 wau  و  ـو

 s}ad صـ ـصـ ـص

ء ، ؤ ، ئ ، ـإ ، ـأ إ ، أ    hamzah 
10 

  

 

 

 

                                                           

9
Ahmad Zarkasyi, Qawa>’idu al-Imla>’ lil mubtadi’i>n (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 

2012),  h. 3, http://zarkasih20.blogspot.co.id/2012/02/download.html. pdf  (10/9/2017). 

10
Ahmad Zarkasyi, Qawa>’idu al-Imla>’ lil Mubtadi’i>n, h. 3. 

http://zarkasih20.blogspot.co.id/2012/02/download.html
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b. Huruf-huruf yang diganti  

Salah satu contoh pada huruf-huruf yang diganti adalah jika alif al-

mutat}arrifah berada di urutan keempat dan seterusnya dalam sebuah kata maka alif  

ditulis dalam bentuk seperti ya tanpa titik di bawahnya (ى), seperti pada lafaz 

تـَزَكَّى ُمْسَتْشَفى، . Tetapi bila dikhawatirkan terdapat kesamaan antara ism dan fi’il 

maka alif pada ism ditulis seperti bentuk ya sedangkan pada fi’il ditulis dalam 

bentuk alif mamdu>dah (berdiri). Contoh ََيْىي (adalah ism, menunjukkan nama) dan 

.(adalah fi’il, bermakna hidup) ََيَْيا
11

 

c. Huruf-huruf yang ditambahkan  

 Adapun salah satu contoh menambahkan huruf dalam imla adalah seperti 

menambahkan alif  pada akhir ism mansu>b yang bertanwin dengan syarat isim 

mansub tersebut tidak diakhiri oleh huruf alif, tidak diakhiri oleh ta marbu>t}ah, tidak 

diakhiri oleh hamzah  diatas alif (hamzah mutat}arrifah) dan hamzah yang 

sebelumnya terdapat huruf alif seperti  12 ًإِ ْشََتاْيتُ  َدفتَـ ًرا وَكِ َتابً  َوِمْسَطَرةً  َوَدَواء. 
d. Huruf-huruf yang dibuang 

 Salah satu contoh huruf yang dibuang adalah pada ism yang ber-alif lam ta’ri>f 

 yang merupakan huruf jar. Setelah keduanya (لِ ) yang kemasukan huruf lam (ال)

digabung, maka hamzah was}l pada kata yang ber-alif lam ta’rif tersebut dibuang. 

Contohnya dalam kalimat sebagai berikut:  

13ِعْلِمهِ َأْن يـَُواِظَب َعٰلى  ِللتِ ِمْيذُِِقِل   

                                                           

11
Ma’rifatul Munjiah,  Imla, Teori dan Terapan , h. 83

 

12
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’ (Libanon, t.th.), h. 116  

http://www.moswarat.com/books_dept_11_3.html (19/11/2017). 

13
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qah li Ta’li>mi al-Imla>’i Likulli al-Mara>h}ili, (Cet. I; 

Lebanon: Ala>lami Library, 2009), h. 55., https://ia902605.us.archive.org/0/items/fbgm7/fbgm7.pdf 

(23/10/2017). 

http://www.moswarat.com/books_dept_11_3.html
https://ia902605.us.archive.org/0/items/fbgm7/fbgm7.pdf
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Tabel 3 

Contoh huruf yang dibuang 

Setelah digabung Asal kata 

لتِّْلِمْيذُ ٱ   لِلتِِّمْيذِ  لِ   +  
 

e. Huruf-huruf yang tertulis tapi tidak dibaca 

 Imla bukan hanya membahas tentang tulis-menulis, akan tetapi juga tentang 

baca-membaca. Ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang tertulis tapi tidak 

dibaca seperti huruf wawu (و ) pada kata َ
َ

ِئك
ٰٓ 
ول

َ
-dan lai ِماَئةٌ  huruf alif pada kata ,أ

lain. 

f. Huruf yang perlu diketahui cara membacanya.  

 Hal berikutnya tentang cara membaca pada kata yang mengandung hamzah 

was}l. Sebagai contoh, berikut ini peneliti menampilkan potongan ayat dari surah al-

Ahqa>f/46: 4  

...              

      

 Adapun cara membaca kata pada potongan ayat yang berwarna merah, sangat 

dipengaruhi oleh dibaca sambung-tidaknya dengan kata sebelumnya.  

1) Jika dibaca sambung dengan kata sebelumnya, maka cara membacanya adalah 

fis sama>wa>ti’ tu>ni>. 

2) Akan tetapi, jika waqaf pada kata  لسَّٰمٰوتِ ٱِف , dan memulai membaca pada 

kata  maka cara membacanya adalah i>tu>ni> bukan i’tu>ni>. Teorinya adalah 

jika di awal kata terdapat dua buah huruf hamzah yang beriringan,  hamzah 

yang pertama bersyakal fathah, kasrah atau dummah dan hamzah kedua sukun 

maka hamzah kedua tidak lagi dibaca hamzah. Akan tetapi berubah menjadi 
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salah satu dari tiga huruf ي،و،ا  (ketiganya disukunkan) dengan menyesuaikan 

bunyi huruf pada hamzah awal. 

Jika pada hamzah awal bersyakal/dibaca fathah maka hamzah kedua 

diposisikan sebagai alif sukun (hanya cara membacanya yang berubah, 

tulisannya tetap), jika hamzah awal bersyakal/dibaca kasrah maka hamzah 

kedua diposisikan sebagai ya sukun (seperti pada ayat tersebut   ), dan 

jika hamzah pertama bersyakal/dibaca dummah maka hamzah kedua dibaca 

wau sukun.  Dengan demikian, hamzah pertama dibaca madd atau panjang.  

g. Macam-macam jenis hamzah serta sistem penulisannya 

Pembahasan tentang hamzah dalam kajian imla cukup mendapatkan perhatian 

karena memiliki ruang kajian yang cukup kompleks. Hamzah yang terdapat di awal 

kata memiliki cara penulisannya tersendiri, demikian pula tak kalah kompleksnya 

pembahasan tentang cara penulisan hamzah pertengahan kata dan di akhir kata. 

Dalam kajian imla hamzah qat}’i  memiliki tempat-tempat tersendiri yang bisa 

dimasukinya pada ism, fi’il dan huruf demikian juga dengan hamzah was}l. 

Demikianlah sekelumit gambaran tentang objek kajian imla yang tentu saja  

kelima point diatas belum mewakili kajian imla secara keseluruhan.  

4. Tujuan imla 

Tujuan imla meliputi tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung 

imla adalah mampu menulis huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal, kata atau 

kalimat secara tepat dan cepat.  

Tujuan tidak langsung meliputi: 
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a. Al-Hadaf al-lugawy (kebahasaan), yaitu membekali pembelajar dengan 

keterampilan berpikir cepat, pengetahuan makna, karakter huruf, struktur dan 

gaya bahasa yang baru.  

b. Al-Hadaf al-‘ud}wy (fisik), memperkuat dan mempertajam indera pendengaran 

dan penglihatan, sebab kuatnya hubungan sensor motorik dua indera tersebut 

yang kemudian memobilisasi otak agar menggerakkan tangan untuk menulis.  

c. Al-Hadaf al-khuluqy (sikap), membiasakan pembelajar bersikap tertib, teliti, 

cermat dan mempunyai respon yang cepat terhadap panggilan, dan membiasakan 

mereka bersabar serta menjadi pendengar setia selama pendidik mendikte 

(imla).
14

 

5. Faedah dan keutamaan mempelajari imla 

Mempelajari imla sama halnya dengan mempelajari ilmu-ilmu lainnya, tidak 

terlepas dari nilai-nilai manfaat yang tidak sedikit. Mempelajari imla akan 

menghindarkan pembelajarannya dari kesalahan dalam menulis dan mengantarkan 

pembelajarnya kepada pengetahuan yang lebih baik dalam menulis, sebab tulisan 

merupakan pengganti mutakallim (pembicara) dalam mengungkapkan ide-ide, suara 

hati dan sebagainya dalam bahasa tulis. Sehingga ia menduduki posisi yang sama 

pentingnya dengan ucapan.  

Kesalahan dalam menulis terkadang berakibat fatal. Ketika sahabat Umar 

menerima surat Abu Musa al-Asy’ari yang waktu itu menjadi gubernur Basrah, ia 

mengirimkan balasan yang isinya ‚...amma ba’du. Hendaklah kamu (Abu Musa) 

mencambuk sekretarismu karena ia telah salah dalam menulis...‛. Andaikan 

kesalahan tulisan sekretaris Abu Musa tidak berakibat fatal niscaya sahabat Umar 

                                                           

14
Ma’rifatul Munjiah,  Imla, Teori dan Terapan , h. 24. 
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tidak akan mengintruksikan kepada Abu Musa untuk mencambuk sekretarisnya agar 

selanjutnya lebih berhati-hati dalam menulis surat-surat penting. Imla mempunyai 

kelebihan dibanding ilmu-ilmu lain. Sebab imla dibutuhkan hampir semua disiplin 

ilmu. Karena penyusunan ilmu-ilmu tersebut berdasarkan tulisan yang tersusun dari 

sekian banyak huruf.
15

 

6. Sumber-sumber Imla dan hukum mempelajarinya 

Teori-teori dalam imla bersumber dari kaidah-kaidah ilmu na}hwu dan s}arf. 

Akan tetapi dalam beberapa kata, tulisan rasm ‘us\mani> masih sangat kuat 

mempengaruhi, misalnya penambahan alif pada kata  ٌِماَئة adalah mengikuti model 

penulisan yang ada dalam mushaf ‘usmani>, sedangkan kalau mengikuti hukum Qiya>s 

(aturan kaidah penulisan pada umumnya) tidak menggunakan alif, yaitu  ٌِمَئة . 

Adapun hukum mempelajari imla adalah wajib kifa>yah.
16

  

7. Peletak dasar imla 

Tokoh yang merintis imla sebagai suatu disiplin ilmu adalah ulama Basrah dan 

Kufah, seperti halnya ilmu-ilmu lain; nah}wu, s}arf, ilmu al-lugah, isytiqa>q,‘aru>d}, dan 

lainnya. Bila dalam disiplin ilmu-ilmu tersebut mereka saling berbeda pendapat, 

begitu pula dalam imla. Perbedaan pendapat ini karena adanya perbedaan pada 

bahasa-bahasa para kabilah Arab. 

Sebagai contoh adalah perbedaan dalam masalah hamzah. Apakah ditetapkan 

atau diringankan dan diganti dengan huruf illat wawu, ya, atau alif. Hamzah pada 

kata ( ْئَمانٌ ٱ ) jika diterapkan dalam bentuk aslinya adalah ( ٌِإْئَمان) dan ini adalah bahasa 

                                                           

15
Ma’rifatul Munjiah,  Imla, Teori dan Terapan , h. 26 

16
Ma’rifatul Munjiah,  Imla, Teori dan Terapan , h. 26 
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kabilah Tamim17
 dan Qais18

. Bila diringankan dan diganti dengan huruf illat yang 

sesuai menjadi ( ٌِإْْيَان) adalah bahasa kabilah Quraisy. 

 

 

 

                                                           

17
Bani Tamim (Arab: بنو متيم) adalah salah satu kabilah Arab terbesar dan paling luas 

penyebarannya di Semenanjung Arab, pantai Mediterania timur, dan Irak...Di antara klan yang 

terkenal saat ini adalah keluarga Emir Al-Thani yang menguasai Qatar. Bani Tamim adalah 

keturunan dari tokoh bernama Tamim bin Murr bin Ad, yaitu salah seorang dari keturunan Ilyas bin 

Mudhar, yang tak lain adalah salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad...Bani Tamim masuk 

Islam pada tahun ke-2 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagian Bani 

Tamim sempat murtad dan menolak mengeluarkan zakat karena terbawa ajakan Sajah binti al-Harits, 

yang mengaku-aku dirinya sebagai seorang nabiah. Khalid bin Walid dengan bala tentara Muslim 

diutus untuk mengubah pendirian Bani Tamim, yang mana sekelompok kecil Bani Tamim tewas 

terbunuh namun sebagian besar kembali memeluk Islam... ‚Bani Tamim‛, Ensiklopedia Wikipedia 

Bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Tamim,  10/11/2017.  

18
Bani Hawazin (Bani Qais) adalah salah satu kabilah Arab keturunan Qais 'Ailan, yaitu suku 

bangsa Arab yang menetap di wilayah sekitar Tha'if di Arabia. Keturunan Bani Hawazin tersebar 

di Timur Tengah dan Afrika Utara sebab anggota mereka banyak terlibat dalam penaklukan 

Muslim ke Suriah, Irak, Mesir, Afrika Utara (terutama Bani Hilal atau Bani Sulaim) dan Spanyol. 

Keturunan mereka di Suriah umumnya adalah Muslim Sunni, sedangkan keturunan mereka di Arabia 

saat ini dikenal dengan nama 'Utaibah. Bani Hawazin merujuk pada tokoh bernama Hawazin bin 

Mansyur bin Ikrimah bin Khashafah bin Qais 'Ailan, yang adalah keturunan dari Adnan. Adnan 

menurut para ahli silsilah Arab merupakan salah satu keturunan Ismail, yang merupakan salah satu 

dari nenek moyang bagi suku-suku Arabia utara...Persekutuan kabilah Hawazin tersebut sering 

bekerja sama dalam menghadapi persaingan dengan kabilah besar lain, misalnya menghadapi Bani 

Quraisy di Mekkah. Setelah Muslim menaklukkan Mekkah, banyak suku dan kaum badui Arab di 

sekitar Mekkah yang merupakan sekutu Bani Quraisy turut pula mengakui 

kepemimpinan Muhammad tanpa perlawanan...Berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah dan Ibnu 

Abbas, Al-Qur'an pada awalnya diturunkan dalam tujuh dialek bahasa Arab (sab'ah ahruf), di mana 

salah satunya adalah dalam dialek Bani Hawazin. ‚Bani Hawazin ‛, Ensiklopedia Wikipedia Bebas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Tamim,  10/11/2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Levant
https://id.wikipedia.org/wiki/Irak
https://id.wikipedia.org/wiki/Klan
https://id.wikipedia.org/wiki/Emir
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Thani
https://id.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ash-Shiddiq
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sajah_binti_al-Harits&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Khalid_bin_Walid
https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Tamim
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Ta%27if
https://id.wikipedia.org/wiki/Arabia
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Penaklukan_Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Penaklukan_Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Irak
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bani_Hilal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bani_Sulaim&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunni
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%27Utaibah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Adnan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi_Ismail
https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Quraisy
https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Quraisy
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_Mekkah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badui_(Arab)
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hurairah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Abbas
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Abbas
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Tamim
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B. Perbedaan antara alif dan hamzah 

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang hamzah qat’i dan hamzah was}l dan 

segala yang berkaitan dengannya, alangkah bijaksananya jika terlebih dahulu 

diperjelas perbedaan antara alif dan hamzah. Ini bertujuan untuk menghindari 

kekeliruan dalam memahami eksistensi alif dan hamzah, apalagi salah satu tujuan 

penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji cara penulisan hamzah qat}’i dan hamzah 

was}l pada dua mushaf Alquran yang berasal dari dua negara yang berbeda. 

Terkadang kita menemukan dalam karya-karya tulis ilmiah, buku dan 

semacamnya yang penulisan hamzah qat’i, hamzah was}l dan alifnya disamakan. 

Padahal ketiganya memiliki karakter, fungsi, eksistensi dan latar belakang 

sejarahnya yang berbeda walaupun dalam kajian imla ketiganya berada dibawah satu 

payung rumpun yang sama yaitu rumpun alif, bahkan pada beberapa buku imla 

hamzah qat}’i diistilahkan dengan alif qat}’i dan hamzah was}l diistilahkan dengan alif 

was}l, ini menunjukkan bahwa antara alif dan hamzah adalah serumpun tetapi 

berbeda. Dan oleh karena ketiganya berbeda dalam kajian kaidah imla, maka 

penulisan ketiganya seharusnya juga memiliki perbedaan dari segi simbol dengan 

tujuan pembaca tidak salah dalam penggunaannya. Berikut kaidah perbedaan antara 

keduanya. 

 

ى ٱ أَٱحلَرََكَة ِبَاَلِف ٱْلَياِبَسُة: ِهَي َحرٌف ََمُْصْوٌص يَ ْقَبُل ٱِلُف ْلأَٱْْلْمَزُة: ُتَسمَّ  ِلفِ ْل
 1."للَّيَِّنةُ ٱِلُف لأَٱَوِهَي  ُمْطَلًقاحْلَرََكاِت ٱلَِِّت الَ تَ ْقَبُل ٱ

                                                           
1
Muhammad ibn S}a>lih al-‘Us}aimin,  Qawa>’id fi> al-Imla>’ (Mesir, Maktabah ‘Iba>du al-

Rahma>n, 2009), h. 7. http://lisanarabs.blogspot.com.pdf (23/10/ 2017). Lihat pula ‘Abdu al-Sala>m 

Muhammad Ha>ru>n, Qawa>’idu al-Imla’ wa ‘Ala>matu al-Tarqi>m (Kairo, Da>ru al-T{ala>’i’, 2005), h. 9.  

https://lisanarabs.blogspot.co.id/2015/03/blog-post_323.html.pdf  (23/10/ 2017)/Must}afa T{amu>m>, 

Sira>ju al-Katabah - Syarh}u Tuh}fatu al-Ahibbah fi>rasmi al-Huru>fi al-‘Arabiyyah (Cet. I, t.t., 2005), h. 

6. http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/11/blog-post_567.html.pdf (18/11/ 2017). 

http://lisanarabs.blogspot.com/
https://lisanarabs.blogspot.co.id/2015/03/blog-post_323.html
http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/11/blog-post_567.html
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Terjemah: 

  Hamzah. Disebut alif ya>bisah: yaitu alif yang khusus menerima  harakat, 

kebalikan dari alif yang tidak menerima harakat secara mutlak yaitu ‚alif 
layyinah‛. 

 Adapun alif layyinah adalah:  

اِكَنةُ ٱ ألَِلفُ ٱ ِهيَ  للَّيَِّنةُ ٱ ألَِلفُ ٱ َلَها َما ْلَمْفتُ ْوحُ ٱ لسَّ  ِفْ  ألَِلفُ ٱ ٰهِذهِ  َوقَ َعتْ  ِإَذا .قَ ب ْ
.ُمْطَلًقا أَلًِفا ُرِِسَتْ  ْلَكِلَمةِ ٱ َوَسطِ 

2 

Terjemah: 

 Alif layyinah adalah alif sukun yang di dahului oleh huruf berbaris fathah. Jika 

alif layyinah berada di tengah kata maka harus ditulis dalam bentuk alif.  

Secara garis besar, berikut adalah perbedaan umum antara alif dan hamzah:  

1. Hamzah adalah huruf vokal/hidup (a, i u, e, o) sedangkan alif adalah huruf 

konsonan/huruf mati (c. d, f, g, h). 

2. Hamzah bisa berbaris sukun, dan menerima harakat yaitu fath}ah, d}ammah dan 

kasrah seperti contoh berikut:  ٌَمْأَخذ (sukun),  ََأَكل (fathah),  َُأِكل (dammah), 

 Sedangkan alif selamanya tidak menerima harakat, selalu dalam .(kasrah) ُسِئلَ 

keadaan sukun (huruf madd). 

3. Adapun bentuk alif mamdu>dah (ا) atau maqs}u>rah (ى), berbeda dengan bentuk 

huruf hamzah dalam bentuk tunggal/terpisah (ء), atau diatas tempatnya (أ), 
) dan (ئ) ,(ؤ) ٱ3 ) 

4. Huruf hamzah bisa berada di awal kata seperti  َأََمر, di tengah kata  ََسَأل, dan 

bisa di akhir kata  ََبَدأ. Adapun alif ‘tidak pernah’ berada di awal kata, akan 

                                                           
2
Abdul Jawa>d al-T{ayyib, Dira>sah fi> Qawa>’id al-Imla>’i (Cairo, Maktabah al-A<da>b, 2005), h. 

67, http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=24160.pdf (10/11/2017). Lihat pula 

Must}afa T{amu>m>, Sira>ju al-Kita>bah - Syarh}u Tuh}fatu al-Ahibbah fi>>> rasmi al-Huru>fi al-‘Arabiyyah , h. 

21. 
3
Untuk hamzah was}l 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=24160
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tetapi terletak di pertengahan kata seperti  َقَال atau di akhir kata seperti َدَعا 

atau َسَها ,َمْلَهى. 

5. Sebenarnya
 
alif bukanlah huruf asli yang terdapat di dalam pembentukan 

sebuah kata, akan tetapi alif adalah huruf tambahan, seperti contoh  ٌَأْجَسام 
(asalnya: م س ج سدر  :asalnya) َمَداِرسٌ  ,( ح ت ف :asalnya) َمَفاتِْيحٌ  ,( ), 

demikian juga dengan perubahan pada huruf wawu (و) seperti  َقَال (asalnya: 

 Adapun hamzah pada umumnya berasal .(بَ َيعَ )  ََبعَ  seperti (ي) dan ya (قَ َولَ 

dari huruf asli di dalam pembentukan kata seperti  ََسَألَ  ,َأَخذ,   ُسَؤالٌ  , َمَباِدئُ  

walaupun ada juga yang merupakan perubahan dari huruf wau (و) seperti 

  4 .(بَِنايٌ  :asalnya) بَِناءٌ  seperti (ي) dan ya (َِسَاوٌ  :asalnya)َِسَاءٌ 
 Dari ulasan-ulasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:  

a. Secara garis besar alif terbagi menjadi dua, yaitu alif ya>bisah  dan alif layyinah. 

b. Alif ya>bisah adalah alif yang menerima sakal/baris sehingga terbaca/terlafazkan. 

Hamzah qat’i dan hamzah was}l adalah alif ya>bisah. 

c. Alif layyinah adalah alif yang tidak menerima syakal/baris sehingga tidak 

terbaca/terlafazkan. Alif layyinah digunakan untuk memanjangkan bacaan huruf 

sebelumnya. Alif Layyinah bentuknya sebagaimana yang biasa kita lihat yaitu 

garis tegak lurus yang diistilahkan dengan alif mamdu>dah (ا)5
 dan satu lagi 

disebut seperti huruf ya tanpa titik disebut alif maqs}u>rah (ى).  

                                                           
4
Ra>ji> al-Asmar, al-Marj’u fi> al-Imla>’ (Libanon, t.th), h. 54-55. 

http://www.moswarat.com/books_view_1291.html pdf (18/11/2017). 
5
Terdapat perbedaan alif maqs}u>rah dan alif mamdu>dah versi ilmu imla dengan ilmu nahwu. 

Menurut ilmu imla, alif mamdu>dah seperti pada kata  َغزَا –َعَصا  dan alif maqsu>rah seperti pada kata َرَمي, 

 Sedangkan menurut ilmu nahwu, alif mamdu>dah adalah alif di akhir dan diikuti huruf hamzah .فَ َت 

tunggal seperti:  َُصْحرَاء, sedangkan alif  maqs}u>rah seperti pada kata فَ َت - َغزَا -َعَصا -َرَمي. Lihat Majda> bin 

‘Abdi al-Wahha>b, Taqwi>m fi> al-Kita>bah (Cet. I; Libanon: al-Maktabah al-Isla>miyyah, 2006), h. 15, 

http://www.moswarat.com/books_dept_1_3.html pdf (18/11/2017). 

http://www.moswarat.com/books_view_1291.html
http://www.moswarat.com/books_dept_1_3.html
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d. Oleh karena alif ‘tidak pernah’ berada di awal kata atau dengan kata lain selalu 

berada di tengah atau di akhir kata, maka jika menemukan sebuah kata yang 

diawali oleh sebuah huruf yang anatominya berbentuk alif (ا), maka itu bukanlah 

alif melainkan hamzah.
6
 

e. Alif layyinah terbagi menjadi dua lagi, yaitu alif mamdu>dah dan alif maqs}u>rah. 

Jika menemukan huruf seperti ya tanpa titik (ى), maka itu bukanlah huruf  ya 

tetapi alif maqs}u>rah, maka huruf sebelumnya (yang pasti berbaris fathah) harus 

dibaca panjang/mad.  

Adapun struktur konkritnya bisa dilihat pada bagan berikut:  

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Banyak ditemukan di dalam Mushaf Standar Indonesia 

Ciri: Berbentuk seperti huruf ya tanpa titik. 
 

ىْلُمْصَطفَ ٱ  

Alif 

Alif Ya>bisah 

Alif Layyinah 

Ciri: Kepala ‘ain kecil di atas atau di bawah alif, 

terdapat di awal kata, selalu ditulis dan dilafazkan: 

َمْسُرْورًا لنَّاِجحَ ٱ قْ َبلُ أَ   

Hamzah was}l 

Hamzah qat}’i 

Ciri: Potongan kepala s}a>d di atas alif, terdapat di 

awal kata, terlafazkan ketika di awal kata dan 

tidak terlafadzkan ketika ada satu kata 

mendahuluinya dalam pelafazan. 
 

لَفْصلِ ٱ ِفْ  ْجَتِمُعْواٱ لتَّاَلِمْيذُ ٱوَ  أُلْسَتاذُ ٱ  

Alif Mamdu>dah 

Alif Maqs}u>rah 

Alif yang biasa kita kenal pada umumnya alif. 
 

ءُ اَصْفرَ  , اَدعَ     
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C. Hamzah qat}’i menurut kaidah imla 

1. Pengertian 

Dari hasil telaah terhadap beberapa referensi, maka ditemukan ada dua 

kelompok besar tentang defenisi hamzah qat’i. Berikut adalah kedua pendapat 

tersebut: 

a. Hamzah qat’i hanya terletak di awal kata 

ُ:ََنْوُُُ،ْلَكــــالمُُٱُبـَِهاُأََبَدأََُُسَواءٌَُُوتـُْقَرأُُُ،ُتْكَتبُُُلَِّتُْٱُبِْتَدائِيَّةُُْلُِٱَُىــْمَزةُُُِىيَُُْلَقْطعُِٱََُهَْزةُُ
َُوَأِطْيعُُ"ُ:ََنْوُُُ،ْلَكالمُِٱَُوَسطُُِِفَُُصاَرتُْ وََُُحْرفٌَُُسبَـَقَهاُأَمُُْ،"نـَْعَمائِوَُُِعٰلىُللَُٱَُأْْحَدُُ"

1فَُأَساِعدُُ
." 

Terjemah: 

Hamzah qat’i adalah hamzah permulaan (terdapat di awal kata) yang tertulis 

dan selalu terlafalkan di dalam perkataan seperti َُنـَْعَمائِوَُُِعٰلىُللاَُُْْحَدُُأ , atau 

hamzah qat’i bisa didahului oleh sebuah huruf sehingga berada di tengah-

tengah perkataan seperti ََُساِعدُُأُُفَُُِطْيعُُأَُو . 

b. Hamzah qat’i terletak di awal, pertengahan dan akhir kata 

ُُتْكَتُبَُوُيـُْنَطُقُِِبَاَُداِئًماَُسَواٌءَُأَكاَنْتُِفَُْأوَِّلُٱْلَقْطِعُِىَيُٱََهَْزُتُ ْلَكاَلِم،ُِمْثٌل:ُٱلَِّتْ
ُ ََُنُْو: َُوَسِطِو، ُِفْ ُأَْم ُر(، يـْ َُسَِ ُ)َأَكَل ُر ُأَِميـْ َُأوَِّلُْلَمِديـَْنةُِٱ)َحَضَر ُِفْ َُأَكاَنْت َُوَسَواٌء ،)

ُٱ ُِفْ َُكَما ُٱْلَكِلَمِة، َُطَرِفَها،ُْْيُِلسَّابِقَُٱْلَمثـََلْْيِ ُِفْ ُأَْم ُ)َسَأَل(، ُِمْثٌل: َُوَسِطَها، ُِفْ ُأَْم ،
 .2 (قـََرأَُُ)ِمْثٌل:

 

                                                           

1
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qah li ta’li>mi al-Imla>’i Likulli al-Mara>h}ili, (Cet. I; 

Lebanon: Ala>lami Library, 2009), h. 143, https://ia902605.us.archive.org/0/items/fbgm7/fbgm7.pdf 

(18/11/2017). Lihat pula Mahmu>d Sa>fi>, S}awa al-Imla>’i (Cet. III; t.t, 1984), h. 19, 

http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/05/blog-post_650.html###more(18/11/2017) / Fu’ad Ni’mah, 

Mulakhkhas} Qawa>’idu al-Lugah al-‘Arabiyyah (Beirut, Da>r al-S|aqa>fah al-Isla>miyyah, t.th), h. 

85/Umar Faru>q ’al-T{abba>, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’ (Cet. I; Libanon: Maktabah al-

Ma’a>rif, 1993), h. 32 http://waqfeya.com/book.php?bid=1275.pdf (22/10/2017). 

2
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’ (Libanon: t.th.), h. 139. Lihat pula h. 165. 

http://www.moswarat.com/books_dept_11_3.html.pdf  (19/11/2017). 

https://ia902605.us.archive.org/0/items/fbgm7/fbgm7.pdf
http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/05/blog-post_650.html
http://waqfeya.com/book.php?bid=1275
http://www.moswarat.com/books_dept_11_3.html
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Terjemah:  

Hamzah qat}’i adalah hamzah yang selalu ditulis dan dilafalkan, apakah ketika 

berada di awal pengucapan seperti ُُيـْر َُسَِ  atau terletak di pertengahan َأَكَل

pengucapan seperti ُُر ْلَمِديـَْنةُِٱَحَضَرُأَِميـْ  atau terletak di awal kata sebagaimana 

pada contoh di atas (ََُأَكل dan ُُر  atau terletak di pertengahan kata seperti (أَِميـْ

 .قـََرأَُ atau di akhir kata seperti َسَألَُ
  Setelah menelaah lebih mendalam beberapa referensi yang mengkaji tentang 

hamzah qat’i, mulai dari sejarah perintisan simbol hamzah, penjabaran hamzah 

mutawassitah dan hamzah mutat}arrifah lengkap dengan sistem dalam melafalkannya 

hingga tempat-tempat yang dimasukinya, maka penulis menyimpulkan bahwa 

hamzah qat’i tidak hanya sebatas berada di awal kata saja, tetapi juga berada di 

tengah dan di akhir kata, dan ini sangat sesuai dengan pendapat yang kedua di atas.  

  Penggunaan istilah ‚hamzah qat’i awal‛ disebutkan dalam al-Wasi>t} fi> Qawa>’id 

al-Imla>’ wa al-Insya>’ karya Dr. ‘Umar Fa>ru>q al-T}abba>’ sebagai berikut:  

ُ ُ"ََهَْزُة ُٱتـُْرَسُم ُٱْلَقْطِع ُفـَْوَق ُٱْْلَوَّلِيَِّة" َُحاَلِة ُِفْ ُٱْْلَِلِف َُو ُأَْنَتُٱْلَفْتِح ََُنُْو: ، لضَّمِّ
ُ ََُتَْت ُتـُْرَسُم َُو ُ)َمْضُموَمٌة(، ُأُْعِطَي ُٱ)َمْفتُـْوَحٌة(، َُحاَلِة ُِفْ ُِإبـَْراُم،ُٱْْلَِلِف ُ)ِإنَّ، ْْلَرِّ

 ).3ِإََثرَةٌُ
Terjemah: 

‚Hamzah qat}’i awal‛ (terletak di awal kata) ditulis di atas alif jika berbaris 

fathah atau dammah seperti َُأَْنت (hamzah qat’i awal berbaris fathah), َُأُْعِطي 
                                                           

3
Umar Fa>ru>q al-T{abba>, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’ (Cet. I; Libanon: Maktabah 

al-Ma’a>rif, 1993), h. 32.  http://waqfeya.com/book.php?bid=1275.pdf (22 /10/ 2017). Lihat pula Husni> 

‘Abdu al-Jali>l Yusuf, Ilmu Kita>bah al-Lugah al-‘Arabiyyah (Cet. I; Cairo: Da>r al-Sala>m, 2006), h. 

118. http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/11/blog-post_61.html#more.pdf (23/11/2017). ‘Abdu al-

Sala>m Muhammad Ha>ru>n, Qawa>’id al-Imla’ wa ‘Ala>mah al-Tarqi>m, (Kairo, Da>r al-T{ala>’i’, 2005), h. 

57. https://lisanarabs.blogspot.co.id/2015/03/blog-post_323.html.pdf  (23/10/ 2017). 

http://waqfeya.com/book.php?bid=1275
http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/11/blog-post_61.html#more
https://lisanarabs.blogspot.co.id/2015/03/blog-post_323.html
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(hamzah qat’i awal berbaris dammah) dan di tulis di bawah alif jika berbaris 

kasrah seperti َُِّإََثرَةٌُ ,ِإبـَْراُمُ,ِإن (hamzah qat’i awal berbaris kasrah).  

 Dari penggunaan istilah ‚hamzah qat}’i awal‛ tersebut telah melahirkan kesan 

bahwa jika terdapat hamzah qat}’i awal, maka secara otomatis terdapat pula hamzah 

qa}’i tengah dan hamzah qat}’i akhir. Maka inilah salah satu yang memperkuat alibi 

penulis untuk menyepakati pendapat kedua di atas.  

2. Pembagian hamzah qat’i 

 Jika mengikuti pendapat kedua di atas tentang defenisi hamzah qat’i, maka 

disimpulkan bahwa hamzah qat’i terbagi kedalam tiga (3) kelompok berdasarkan 

posisinya di dalam sebuah kata
4
, yaitu: 

a. Hamzah qat’i  awal,
5
 yaitu hamzah qat’i yang terdapat di awal kata seperti: َُُأْْحَد, 

 Oleh karena di referensi lebih populer disebut ‚hamzah qat’i‛ saja, maka .أَْدُرسُُ

dalam penelitian ini selanjutnya akan disebut dengan istilah ‚hamzah qat’i‛. 

b. Hamzah qat’i mutawassit}ah,
6
 yaitu hamzah qat’i yang terletak di pertengahan 

kata, seperti: ٌُِفَئةٌُ ,َكْأس. Selanjutnya akan disebut dengan istilah ‚hamzah 

mutawassit{ah‛; 

c. Hamzah qat’i mutat}arrifah,
7
 yaitu hamzah qat’i yang terletak di akhir kata: َُُقـََرأ , 

 .‛Selanjutnya akan disebut dengan istilah ‚hamzah mutat}arrifah .بَرِئَُ

                                                           

4
Pembagian dan penjabaran tentang ketiga hamzah tersebut dapat ditemukan di semua buku 

imla yang menjadi referensi pada tesis ini.  

5
Hamzah qat}’i yang terletak di awal kata diistilahkan dengan hamzah qat’i awal. Di dalam 

buku-buku imla yang menjadi rujukan lebih populer dengan istilah hamzah qat’i, maka untuk 

selanjutnya akan disebut hamzah qat’i.  

6
Hamzah qat}’i yang terletak di pertengahan kata disebut dengan hamzah qat’i mutawassit}ah. 

Di berbagai referensi imla yang menjadi rujukan lebih populer dengan istilah hamzah mutawassitah, 

maka selanjutnya jika disebutkan hamzah mutawassitah berarti yang dimaksud adalah hamzah qat}’i  

‘bukan’ hamzah was}l karena hamzah was}l hanya terdapat di awal kata dan tidak pernah terletak 

dipertengahan kata. 
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3. Cara mengartikulasikan  

 Hamzah qat’i di z}ahirkan pelafalannya ketika berada di awal pengucapan 

(karena hamzah berada di awal kata), dan juga di zahirkan pelafalannya ketika 

hamzah berada di tengah pengucapan yang bersambung.
8
 Salah satu contoh hamzah 

qat’i  adalah pada kata " ُُأَقْـَبل ", dan berikut cara membacanya.  

 

Tabel 4 

Cara melafalkan hamzah qat}’i 

Cara pelafalan Di tengah perkataan Di awal perkataan No. 

Aqbalun na>jihu masru>ra> - 
ُلنَّاِجحَُٱُقْـَبلُُأَُ

 1 َمْسُرْورًا

An na>jih}u uqbila masru>ra> َمْسُرْورًاُْقِبلَُُأُُلنَّاِجحُُٱ  - 2 

  Jika memperhatikan huruf yang dicetak warna merah pada kolom ‚cara 

pelafalan‛, maka dapat disimpulkan bahwa hamzah qat}’i tetap terlafalkan baik di 

awal kata/kalimat/pengucapan maupun di pertengahan kalimat/pengucapan.
9
 

                                                                                                                                                                      

7
Hamzah qat}’i yang terletak di akhir kata diistilahkan dengan hamzah qat}’i mutat}arrifah. Di 

dalam buku-buku imla yang menjadi rujukan lebih populer dengan istilah hamzah mutat}arrifah, maka 

selanjutnya jika disebutkan hamzah mutat}arrifah berarti yang dimaksud adalah hamzah qat}’i  ‚bukan‛ 

hamzah was}l karena hamzah was}l hanya terdapat di awal kata dan tidak pernah terletak di akhir kata. 

8
Abdul ‘Ali>m Ibra>hi>m, al-Imla>’u wa al-Tarqi>m fi al-Kita>bati al-‘Arabiyyah , Maktabah 

Gari>b; Kairo; 1975), h. 20, http://www.archive.org/download/zaw43/zaw41.pdf (22 Oktober 2017). 

9
Perlu di bedakan antara ‚awal kata‛ dan ‚awal pengucapan‛.  Penjelasannya adalah sebagai 

berikut : 1) Pada kolom nomor 1 pada tabel 4 di atas, hamzah qat}’i pada kata ُُأَقْـَبل terletak di ‚awal 

kata‛ dan di ‚awal kalimat‛ sekaligus di ‚awal pengucapan‛ karena tidak ada satupun kata atau huruf 

yang mendahuluinya, 2) Pada kolom nomor 2, hamzah qat}’i yang terdapat pada kata ُُأَقْـَبل memang 

berada pada awal kata, akan  tetapi posisinya berada di pertengahan kalimat, sehingga jika kalimat 

pada kolom nomor 2 tersebut dibaca secara sempurna tanpa berhenti/waqaf  dari awal hingga akhir 

kalimat, maka hamzah qat’i pada kata ُُأَقْـَبل berada di pertengahan pengucapan, ‘bukan’ di awal 

pengucapan. Demikianlah perbedaan ‚awal kata‛ dan ‚awal pengucapan‛ menurut penulis. Penjelasan 

tentang tatacara melafalkan hamzah qat}’i tersebut sebenarnya bertujuan untuk membedakan cara 

pelafalan antara hamzah qat’i dan hamzah was}l ketika berada di awal dan pertengahan 

kata/pengucapan. Demikianlah imla tidak hanya membahas tentang aturan penulisan saja, tetapi juga 

membahas tentang cara membaca atau melafalkannya.  

http://www.archive.org/download/zaw43/zaw41.pdf
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4. Tempat-tempat yang dimasuki oleh hamzah qat’i awal 

Dalam penjelasan tentang hamzah qat’i di berbagai referensi imla, ‚hamzah 

qat’i awal‛ memiliki penjelasan yang cukup kompleks. Jika pada hamzah 

mutawassit}ah dan mutat}arrifah pembahasannya hanya fokus kepada sistem 

penulisan, maka lain halnya dengan hamzah qat’i awal. Hamzah qat’i awal lebih luas 

cakupan pembahasannya, diantara penyebabnya adalah karena juga membahas 

tentang tempat-tempat yang dimasukinya yang tidak terdapat pada pembahasan 

hamzah mutawassit}ah dan mutat}arrifah. Tidak terdapat rumus tentang tempat-

tempat yang dimasuki hamzah mutawassit}ah dan hamzah mutat}arrifah10
, sedangkan 

hamzah qat’i awal memiliki aturan khusus tentang itu. Tentu saja ini bertujuan 

untuk membedakannya dengan hamzah was}l yang juga berada di awal kata. Berikut 

adalah tempat-tempat yang dimasuki oleh hamzah qat’i awal: 

a. Hamzah qat}’i terdapat pada ism mufrad muz\akkar, mufrad mu’annas \ dan 

mus\anna>-nya masing-masing, serta pada jama’ taksir dan jama’ muannas} salim. 

َُوََجُْعُهَماُ،ْلُمَؤنَّثُِٱوَُُْلُمذَكَّرُِٱُْلُمْفَردُِٱُاِلْسمُِٱْلَقْطِعُِفُٱتـََقُعََُهَْزُةُ ُ،:َُأخٌُِمْثلٌُ َوُمثـَنَّاَُهَا
ُ 11.ْلُمَؤنَِّث(ٱَحاَلِةُ )ِفُ تٌَُأَخَواُ،ُأْخَتانُُِ،لتَّْذِكْْيِ(َُوُأْختٌُٱِإْخَوٌةُ)ِفَُحاَلِةُُ،َأَخانُِ

Terjemah: 

 Hamzah qat}’i terdapat pada ism mufrad muz\akkar, mufrad muannas\ dan pada 

mus\anna keduanya (mus|anna muz\akkar-mu’annas \) dan pada jama’ keduanya 

(jama’ taksir dan jama’ muannas \ salim) seperti: َُخٌُأ َخانُِأَُ , ْخَوةٌُإُِ ,  (pada posisi 

muz\akkar) dan  ُُْختٌُأ ْخَتانُِأُُ , تٌَُخَواأَُ ,  (pada posisi muannas\). 

 Pada sumber lain dikatakan: 

                                                           

10
Kecuali hamzah mutat}arrifah  yang sistem penulisannya memiliki keterkaitan  dengan ism. 

11
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’ (Cet. I; Libanon: 

Maktabah al-Ma’a>rif, 1993), h. 33. http://waqfeya.com/book.php?bid=1275.pdf (22 Oktober 2017). 

http://waqfeya.com/book.php?bid=1275
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أَٱُُكلُ  أَٱَُعَداَُما)َُْسَاءُِْل َُْسَاِن،ٱُْسٌم،ٱُبُِنٌم،ٱُبـْنَـَتاِن،ٱُبـَْنٌة،ٱُبـَْناِن،ٱُْبٌن،ٱ:ُلتَّالَِيةُِٱَُْسَاءُِْل
يَّانُِٱ َْسَْْيِ،ٱ يَّةٌُٱ ،َسِْ يـََّتاِن،ٱ ،َسِْ ُْمَرَأََتِن،ٱُْمَرأٌَة،ٱُْمُرَؤاِن،ٱُْمُرٌؤ،ٱُْسَتاِن،ٱُْسٌت،ٱَُسِْ
.ِإَذاُِإْذ،ُِإبـَْراِىْيُم،َُأْْحَُد،َُأٌخ،:ُِمْثلٌُُ،(للُِٱُيُُْٱُلِل،ٱُْْيُنُُٱُثـْنَـَتاِن،ٱُثـَْناِن،ٱ

12 
Terjemah: 

 (Hamzah qat}’i terdapat pada) semua ism (kecuali pada ism-ism berikut: ْبنٌُٱ ,ُ
بـَْنانُِٱ بـَْنةٌُٱ , بـْنَـَتانُِٱ , بـُْنمٌُٱ , ْسمٌُٱ , , َْسَانُِٱ َْسَْْيُِٱ , يَّانُِٱ , َسِْ َْسَيَّةٌُٱ , يـََّتانُِٱ , َسِْ ْستٌُٱ , ,ُ
ْسَتانُِٱ ْمُرؤٌُٱ , ْمُرَؤانُِٱ , ْمَرأَةٌُٱ , ْمَرَأََتنُِٱ , ثـَْنانُِٱ , ثـْنَـَتانُِٱ , للاُُِْْيُنُُٱ , للاُُِيُُْٱ , ) seperti: َُخٌُأ ,ُ

ْْحَدُُأَُ بـَْراِىْيمُُإُِ , ذُْإُِ , ذَُإُِ , . 

 Ibrahim Syamsuddin dalam bukunya Ashalu T{ari>qah li ta’li>mi al-Imla>’i Likulli 

al-Mara>h}ili menukilkan bahwa hamzah qat}’i memasuki semua ism kecuali ism 

sepuluh: 

ْيعُُِِفُُْْلَقْطعُِٱََُهَْزةََُُُتِْتُْ أَٱَُجَِ -ْمُرؤٌُٱ-ثـْنَـَتانُِٱ-ثـَْنانُِٱ-بـَْنةٌُٱ-ْبنٌُٱ-ْسمٌُٱ (َعَداَُماَُْسَاءُِْل
13ِإْخَوةٌُ-َأبٌُ-ُأُُمْورٌُ :ََنْوُُ) ْمَرأَةٌُٱ

. 
Terjemah: 

Hamzah qat’i bisa memasuki semua ism kecuali pada بـَْنةٌُٱ-ْبنٌُٱ-ْسمٌُٱ-
ْمَرأَةٌُٱ-ْمُرؤٌُٱ-ثـْنَـَتانُِٱ-ثـَْنانُِٱ  (karena menggunakan hamzah was}l). Adapun 

contohnya: ُُُُمْورٌُأ - بٌُأَُ - ْخَوةٌُإُِ . 

b. Terdapat pada fi’il s \ula>si> (fi’il ma>d}i mahmu>z14 dan ism mas}darnya) 

(،ُأْخٌذُ)َمْصَدُرُٱَماِضي) َوَمْصَدرِِه،ََُنُْو:َُأَخذَُ ِثيُِّلث الَُٱِضيَماِفُ ).لث الَِثيُِّٱلث الَِثيِّ
15
  

                                                           

12
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-Imla>’, h. 139. 

13
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143.  

14Fi’il ma>d}i mahmu>z  yaitu kata kerja lampau yang dimulai oleh huruf hamzah seperti ََُُأَخذ،
  .dan lain-lain َأَكلَُ

15
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. 
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Terjemah:  

(Hamzah qat}’i) terdapat pada fi’il s\ula>s\i> yaitu pada fi’il ma>d}i (ََُأَخذ) dan ism 

masdarnya ( ْخذٌُأَُ ). 

 Contoh: (fi’il ma>d}i mahmu>z) ََُكَلُأ - َخذَُأَُ  

   (masdar)               ْكلَُْلأَٱ ْخذَُْلأَٱ -   

c. Pada fi’il ruba’i> (ma>d}i, amr  dan mas}darnya) 

ََُنْوَُُُمْصَدرِِه،ُوَُُأَْمرُهُُُوَُُلر ََبِعيُْٱَُماِضيُِفُ  ُأْخرُجُُْ،(لر ََبِعيُْٱَُماِضي)َُأْخرُجَُ:

16   لر ََبِعيُْٱَُمْصَدرُُ) ِإْخَراجٌُُ،(لر ََبِعيُْٱأَْمرُُ)
.( 

Terjemah:  

(Hamzah qat}’i) terdapat pada fi’il ruba>’i> yaitu pada fi’il ma>d}i, fi’il amr dan  

ism masdarnya, contoh: َُُْخرُجَُأ  (ma>d}i ruba>’i>), ُُْخرُجُْأ  (amr ruba>’i>) dan ٌُِإْخَراج 
(mas}dar ruba>’i >>).  
Berikut Contoh lain dalam tabel: 

 

Tabel 5 

Hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i> 
ْلَمْصَدرُ ٱ ْْلَْمرُ ٱ     ْلَماِضيٱ   

قْـَبالٌُإُِ ْقِبلُْأَُ  قْـَبَلُأَُ   
ْكَرامٌُإُِ ْكرِمُْأَُ  ْكَرمَُأَُ   

ْعطَاءٌُإُِ ُْعطُِأَُ  ْعَطىأَُ   
            

17
 

d. Pada fi’il mud }a>ri’ si>gat mutakallim 

 

                                                           

16
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. 

17
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143, 

dengan perubahan pada format penulisan. 
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ُٱْلِفعِلُٱِفُ َغُة ُ)ِصيـْ دٍّ،ُٱْلُمَضارِِع ُِِبِ ُ أُقَاِومُُْلُمَتَكلِِّم(ََُنُْو:ُأَْعَلُم َِبْلَواِجِب.ُ تـََهاُونُُِكلَّ
أََأْسَتْجِمُعُقـََواَيُ  .18ْسَتْأِنَفَُنَشاِطيُِْل

Terjemah: 

(Hamzah qat}’i) terdapat pada fi’il mud}a>ri’ si>gat mutakallim seperti contoh: 

دٍّ،ُأَُ أَْسَتْجِمُعُقـََواَيَُأُ .َِبْلَواِجبُُِتـََهاُونُُِكلَُّ قَاِومُُأُُْعَلُمُِِبِ  .ْسَتْأِنَفَُنَشاِطيُِْل

 Contoh lain: َُْلَعبُُأ  - ُْشَربُُأَُ فْـَهمُُأَُ -   

e. Pada huruf-huruf mahmu>z (huruf yang diawali dengan hamzah). 

ُ،(َعْطفٍُ َحرفُُ)َُأوُُْ،(َجرٍَُُّحرفُُ)ُِإٰلُ:ُِمْثلُُُْلَمْهُمْوزُِٱُْْلُُرْوفُِٱُِفُُْْلَقْطعُِٱََُهَْزةُُُتـََقعُُ
).َشْرطٍَُُحرفُُ)ُِإنُْ

19 
Terjemah: 

(Hamzah qat}’i) terdapat pada huruf mahmu>z (huruf yang dimulai dengan huruf 

hamzah) seperti ُِٰلُإ  (huruf jar), َُوُْأ  (huruf ‘at }af), ُِنُْإ  (huruf syarat). 

f. Pada Lafz} al-Jala>lah yang didahului oleh huruf nida>  ‚يَا‛ dan pada kata ‚hari 

senin‛.  

ُ))ََنْوَُُُِبلنَِّداءُُِْلَمْسبـُْوقَُٱُْلَْالََلةُِٱَُلْفظَُُِوِفُْ الَّةُِٱ "ثـْنَـْْيُِْلَِٱ"َُلْفظَةُُِِفُُْوَُُ،((َأللُُُيَُ: ُلدَّ
مَُُِأَحدَُُِعٰلى أَٱَُأيَّ  .20 ْسبُـْوعُِْل

Terjemah: 

(Hamzah qat}’i) terdapat pada Lafz} al-Jala>lah ketika didahului oleh huruf nida>’ 

(huruf panggilan) dan pada lafal "ثـْنَـْْيُِْلَِٱ"  yang menunjukkan salah satu nama 

hari dalam seminggu (hari senin).  

                                                           

18
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. 

19
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. 

20
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. Terjadi perbedaan 

pendapat dalam hal "ُِثـْنَـْْي "اْلِ  tersebut, pada buku rujukan lain peneliti menemukan bahwa kata tersebut 

tetap dimasukkan ke dalam ke dalam huruf hamzah was}l, bukan hamzah qat}’i. Selengkapnya lihat 

pembahasannya pada hamzah was}l.  
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Kata 
21 ثـْنَـْْيُِٱ  memiliki dua makna yaitu: 

1) Hari senin, seperti dalam kalimat ثـْنَـْْيُِٱُيـَْومُُُْليَـْومَُٱ ْلِ .
ُ22
 Menurut teori di atas, 

hamzah pada kata ُِثـْنَـْْي   .tersebut adalah hamzah qat’i اْلِ
 

2) Dua (2) yang berada dalam posisi mans}u>b, seperti dalam kalimat: 

ثـْنَـْْيُِٱُِكَتابـَْْيُُِْشتَـَريتُُٱ23 . Maka hamzah pada kata ثـْنَـْْيُِٱ  tersebut adalah 

hamzah was}l. 
g.  Pada si>gat fi’il-fi’il tafd}i>l dan ta’ajjub 

ُ َغِة ُِصيـْ ُٱُأفْـَعالُِِفْ َُو ُٱلتـَّْفِضْيِل َُأْكَرُم َُحاََتٌ ََُنُْو: َغةُُٱلتـََّعج ِب، ُِصيـْ ُ)َأْكَرُم  ْلَعَرِب

َغُةُ أَبِـٰهى)ُْلُمْقرَِمةَُٱُللََّياِلَُٱُأَبِـٰهىَماُ لتـَّْفِضْيِل(،ٱ .لتـََّعج ِب(ٱِصيـْ
24 

Terjemah: 

(Hamzah qat}’i) terdapat pada s}i>gat fi’il-fi’il tafd}i>l dan ta’ajjub seperti : َُحاتِـمٌُُ
ُاْلَعَربُِأَُ ْكَرُم ُ ,(adalah s}i>gat fi’il tafd}i>l َأْكَرمُُ)  ْلُمْقرَِمةَُٱُللََّياِلَُٱُبِـٰهىأََُما  أَبِـٰهى) 

adalah s}i>gat fi’il ta’ajjub).  

5. Kaidah penulisan  

Hamzah qat’i awal, mutawassit}ah dan mutat}arrifah memiliki sistem penulisan 

tertentu dalam kaidah imla.  

Berikut adalah penjabarannya: 

a. Kaidah penulisan hamzah qat’i  

1) Hamzah qat}’i (hamzah qat’i awal), mutlak dan harus di tulis dengan kepala 

‘ain kecil di atas/dibawah alif ( أ ا/إ ا ). 

                                                           

21
Baca: is\nain 

22
Terjemah: Hari ini adalah hari senin. ْليَـْومَُٱ  baca: alyauma. 

23
Terjemah: Saya telah membeli dua (2) buah buku. ْشتَـَريتُُٱ  baca: isytaraitu. 

24
Umar Faru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. 
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َرةٍَُُعْْيٍُُِبَرْأسُُِْْلَْمَزةُِٱَُتْصوِيـْرَُُِإنَُّ ُْلَفرَاِىْيِديُِّٱَُأْْحَدَُ ْبنُُُْْلَِلْيلُُٱُبِْتَكارُِٱَُمنَُُْكانَُ(ُء)َُصِغيـْ
َُوَجَعَلوُُُْلَعْْيُِٱُرَْأسَُُفـََقَطعَُُْْلَْمَزِة،ٱََُمْرَجُُِِمنُُْلنَّْطقُِٱُِفُُْلَعْْيُِٱََُمْرَجُُِقـُْربََُُحظَُُّالَُُلَِّذيُْٱ

ُلِْلَهمَزةُِ َلُو،ُْْلَْمزَُة،ٱُاَنتُِكَُُوَُ. َهاُيـُْرَمزُُُقـَبـْ َُلْونَُُُُيَاِلفُُُبَِلْونٍَُُمْكتُـْوبـَتَـْْيُُِبُِنْطَقتَـْْيُُِِإلَيـْ
 25.فَارًِغاَُمَكاِِنَاُبِتَـْركُُِأَوُُْْلِمَداِد،ٱ

Terjemah:  

 Bentuk hamzah dengan kepala ‘ain kecil (ء)  merupakan hasil penemuan al-

Khahil bin Ahmad al-Fara>hidiy yang memperhatikan kedekatan makhraj 
antara huruf ‘ain dan hamzah dalam pelafalan, maka beliaupun memotong 

kepala huruf ‘ain dan menjadikannya simbol untuk huruf hamzah. Sebelumnya, 

huruf hamzah disimbolkan dengan dua (2) titik yang ditulis dengan warna 

yang berbeda dengan warna tinta pada huruf,  atau membiarkan kosong pada 

tempat hamzah.    

 Sejarah di atas kemudian melahirkan teori tentang simbol hamzah qat}’i yaitu 

kepala ‘ain kecil: 

ُٱَأْيُرَْأُسُُ-ْْلَْمَزِةُٱِإَشارَُةُ َرِةُ)ء(ُٱْلَعْْيِ أََبًدا.ُأَمَُِّفُُلَوْصلُِٱََُهَْزةُُِِفُْاَلُتـُْرَسُمُُ-لصَِّغيـْ
ْلَمْضُمْوَمِةُ)َأٌب،ُُأْخٌت(َُوُتـُْرَسُمََُتْتَـَهاُٱْلَمْفتـُُوَحِةَُوُٱِلِفُْْلَُٱْلَقْطِعُفـَتُـْرَسُمُفـَْوَقُٱََهَْزِةُ
 ).26ْلَكْسِرُ)ِإْْيَاٌن،ُِإنُْٱِفُْ

Terjemah: 

 Simbol untuk hamzah—yaitu kepala ‘ain kecil (ء). Selamanya simbol tersebut 

tidak boleh digunakan untuk hamzah was}l. Adapun pada hamzah qat}’i maka simbol 

tersebut harus ditulis di atas alif ketika berbaris fathah atau dammah ( بٌُأَُ ْختٌُأُُ , ) 

dan simbol tersebut ditulis di bawah alif ketika berbaris kasrah ( ْْيَانٌُإُِ نُْإُِ , ). 

 Pada sumber lain disebutkan: 

                                                           

25
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’, h. 140.  

26
Mahmu>d Sa>fi>, S}awa al-Imla>’i (Cet. III; t.t, 1984), h. 20. 
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أَٱُفـَْوقَُُْلَكِلَمةُِٱَُأوَّلُُِِفُُْلَقْطعُِٱََُهزَةُُُُتْكَتبُُ َُأَْسَاءٌُ)َُمْفتُـْوَحةًَُُكاَنتُُِْإَذاُِلفُِْل ُأَوُْ(
أَٱََُتْتََُُوتـُْرَسمُُُ،(أُْغِنَيةٌُ)َُمْضُمْوَمةًُ 27(ِإْنَسانٌُ)َُمْكُسْورَةًَُُكاَنتُُِْإَذاُِلفُِْل

.ُ
Terjemah: 

Hamzah qat’i pada awal kata ditulis di atas alif ketika berbaris fathah ( َْسَاءٌُأَُ ), 

ditulis di atas alif ketika berbaris dammah ( ْغِنَيةٌُأُُ ) dan ditulis di bawah alif 

ketika berbaris kasrah ( ْنَسانٌُإُِ ). 

Kaidah/sistem penulisan hamzah qat}’i tersebut tidak berubah jika didahului 

oleh huruf-huruf tertentu: 

ُْلَباُء،ٱُلتَّعرِْيِف،ٱُال)َُوِىيََُُرَْسَُها،ُيـَتَـَغيـَّرَُُُفالَُُْْلُُرْوفُِٱُبـَْعضُُُِِبَاُيـَتَِّصلَُُُقدُُْْلَقْطعُِٱََُهَْزةُُ
ْْيُ،ٱ ُلالَّمُُٱُْلَكاُف،ٱُْلَفاُء،ٱُلسِّ ُ"قـَُولَِناُِفَُُْوََتَْمعُُ( ُللَّْفظَانُِٱَُيُشذُ ُوَُ ."ْلَكفَُّٱُلَِبسَُ:
َرةٍَُُعٰلىُْْلَْمَزةَُٱُْْلَْمَزةُُٱُُتْكَتبَُُُحْيثَُُُِبلالَّمَُُِمْبُدْوَءْينُِ(ُلَِئالَُّلَِئْن،) 28.نِبـْ

 

Terjem ah: 

Huruf-huruf berikut, ketika mendahului hamzah qat}’i maka tidak ada 

perubahan penulisan pada hamzah qat}’i yaitu (alif lam ta’ri>f, ba, sin, fa, ka>f, 

lam) yang terkumpul dalam perkataan ‚ ْلَكفَُّٱُلَِبسَُ ‛. Terkecuali pada dua kata 

(لَِئالَُّلَِئْن،)  yang diawali dengan huruf lam, maka hamzah ditulis di atas 

nibrah. 

Pada sumber lain dikatakan bahwa sistem penulisan hamzah qat’i tersebut, 

tidak berubah walaupun didahului oleh:
 29

 

                                                           

27
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i  (Cet. IX; Libanon: Da>r al-Kotob al-

Ilmiyah, 2014), h. 85. 

28
Mahmu>d S{a>fi>, S}awa al-Imla>’i, h. 30-31. Lihat pula Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’, h. 

212. 

29
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i  (Cet. IX; Libanon: Da>r al-Kotob al-

Ilmiyah, 2014), h. 85. 
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a) Alif lam ta’rif (ال) seperti : أَٱَ-اَملُُْلأَٱ ْخاَلصُُْلَِٱُ-ُمََّهاتَُُْل  

b) Huruf Jar ( اٱ-
َ

مُُلّل ْلَكافُُٱُ-  ْلَباءُُٱ  ) seperti :  

 

Tabel 6 

Hamzah qat}’ didahului oleh huruf jar (Lam, ka>f, ba’) 

ْْيَانِوُِِلَِ أَ  ْسبُـْوعٍُِل بِْيوُِِلأَ   Lam  

ُأْسَرتِوُِكَُ ِإْخاَلِصوُِكَُ  َأْىِلوُِكَُ   Kaf  

ْلَفةٍُأُُبِـــ ْعَجابٍُـإُِبِــ  ْحَسانٍُـإُِبِــ   Ba 

 

c) Huruf wau (و) dan fa (ف), seperti: َُأَبـُْوهُُفَُُأُم وُُفَُُأْخُتوُُوََُُْلِميـْرُُٱَُحَضر  

d) Huruf si>n  (س) seperti; َُلِلسََّفرَُُِأْسَتِعدُ سَُوََُُحاِضرًاَُأُكْونُُس  

e) Hamzah istifha>m , seperti: َُ؟ُاْلََقاِئبَُُِترتِْيبُُِِفُُُْأَساِعُدكَُأ  

f) Ha tanbi>h30
 (dan hamzahnya berbaris fathah) :  َُّ31أََنَذاىُُٰيـَُقْولَُُُمنُُْْلَفَتُٱُِإن   - 

َحاِضرٌُُأََنَذاىُٰ     

2) Penulisan hamzah qat}’i yang ber-madd (dibaca panjang) 

Ra>ji> al-Asmar di dalam buku al-Marj’u fi > al-Imla>’-nya menukilkan: 

ُُكْرِسيُِّ َعٰلىَُمكُتوِبَةٍَُُمْفتُـْوَحةٍََُُهَْزةٍُُبَعدَُُْلَمدَُّٱُأَِلفَُُِأوُُْلسَّاِكَنةُُٱُْْلَْمَزةُُٱَُجاَءتُُِِإَذا
ةًُ قُِلبَـَتاُِلِف،ْْلَُٱ  ).32   ُمَفاَجآتٌُ)ُوَُُ،(آَنفُُ):ُِمْثلُُُ،َمدَّ

Terjemah: 

Jika terdapat hamzah sukun (ُْأ) atau alif madd (أَا) sesudah hamzah yang 

berbaris fathah maka keduanya (hamzah sukun dan alif madd) dibaringkan di 

                                                           

30
Sistem penulisan ha tanbi>h adalah sebagi berikut: 

31
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143-144. 

32
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’, h. . 210. Lihat pula,  Aiman Ami>n Abdul Gani, al-Ka>fi> 

fi> qawa>’id al-Imla>’, h. 49, Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-

Mara>hili, h. 143. 
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atas huruf alif yang mendahuluinya tersebut, dibaringkan menjadi madd 

(bacaan panjang) seperti  (ُُآَنف)  dan ( ُمَفاَجآتٌُ) .    
Adapun contoh-contohnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7 

Hamzah madd (1) 

Sistem penulisan 

dalam Imla Kata asal  ُْأَا/ أَأ  No. 

َنفُُآ َُنفُُأَأُْ   1 أَأُْ 

ِنفُُْلأَٱ ِنفُُأَا   2 أَا 

ُملُُآ ُُملُُأَأُْ   3 أَأُْ 

ُكلُُآ ُكلُُأَأُْ   4 أَأُْ 

ثـَرَُآ ثـَرَُأَأُْ   5 أَأُْ 

ِسنٌُآ ِسنٌُأَا   6 أَا 

تٍُآ تٍُأَا   7 أَا 

ُمرُُآ ُمرُُأَأُْ   8 أَأُْ 

ِمرُُْلأَٱ ِمرُُأَا   9 أَا 

ِخذُُْلأَٱ ِخذٌُأَا   10 أَا 
33

 

              

 Contoh lain dari Ibrahim Syamsuddin dalam bukunya Ashalu T{ari>qati li 

Ta’li>mi al-Imla>’i li Kulli al-Mara>hili: 

 

Tabel 8 

Hamzah madd (2) 

Sistem penulisan dalam 

Imla Kata asal  No 

                                                           

33
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-Imla>’ , h. 211 dengan perubahan format penulisan. Lihat 

pula Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143. 
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َدمَُآ َدمَُأَأُْ   1 

ِْلَةٌُآ ِْلَةٌُأَأُْ   2 

ِمَنةٌُآ ِمَنةٌُأَأُْ   3 

ُخذُُآ ُخذُُأَأُْ   4 

َمنَُآ َُمنَُأَأُْ   5 

34
 

           

 Di sisi lain, ada juga pendapat yang membolehkan penulisan hamzah madd 

dengan corak yang berbeda, rumusnya sebagai berikut: 

ُٱ َُما ُتـَْثِنَيِة ُِفْ ُٱْلِْاَلُف َُعٰلى ُِفْيِو ُٱْْلَْمَزُة َُأِو ْطرُِٱْْلَِلِف ُلسِّ ُ)ُجْزًء ََُنُْو: ِخطًَأ(،ُُ-،
ُ)ُجْزآنُ ُىَكَذا َُيْكتُـبـَُها َُكاَنِتُُ-فـَبَـْعُصُهْم ُِإَذا ُأَمَّا ُفَِإنَـَّهاُٱْْلَِلُفُلَِغْْيُِٱِخطَآن(، لتـَّْثِنَيِة

35ْلَمْشُهْوِر،ََُنُْوُ)آَمَن(،ُفَِإنََُّأْصَلَهاُ)َءاَمنَُٱُتْكَتُبَُىَكَذاُ)آ(َُعٰلىُ
.(  

Terjemah:  

Terjadi perbedaan pendapat tentang penulisan hamzah pada bentuk tas\niyah 

(menunjukkan makna ‘dua’) apakah hamzah ditulis di atas alif atau tunggal 

seperti ُِخطَأًُُ–ُجْزًء , sebagian ulama menuliskannya seperti ُِخطَآنُ–ُجْزآن , 

adapun jika alifnya bukanlah alif tas\niyah maka penulisannya seperti ini (آ) 
dan inilah yang masyhu>r/terkenal seperti contoh (َُآَمن) asalnya adalah (ََُءاَمن). 

 Dari keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa  jika terdapat 

hamzah sukun (ُْأ) atau alif madd (أَا) sesudah hamzah yang berbaris fathah maka 

                                                           

34
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143, 

dengan perubahan pada format penulisan.  

35
Hamid ibn S}a>lih al-Qamra al-Mara>, Kha>syiyatu al-‘Az}ra>’ fi> Naz \mi Qawa>’id al-Imla>’ [t.d.], 

h. 4. 
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penulisannya menurut kaidah imla ‚bukan‛ُُٰأُكلُُ ,ٰأُخذُُ ,ٰأيَةٌُ ,ٰأِخر juga bukan َُُُءاُكل,ُ
َءاِخرُُ,َُءايَةٌُ,ُ،َءاُخذُُ  melainkan ُُآِخرُُ,ُآيَةٌُ,ُآُخذُُ,آُكل .

36  

 Demikianlah, sistem penulisan yang ada pada semua buku-buku kaidah imla 

yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, kesemuanya menggunakan alif yang 

dibuang hamzah qat}’inya kemudian diberi tanda madd di atas alif (آ) sehingga 

penulisannya akan menjadi sebagaimana pada contoh-contoh di atas.  

Adapun tujuan pemberian madd adalah:  

ُِمْثلُُِِفَُُْمدَّةًُُلسَّاِكَنةُُٱُْْلَْمزَةُُٱُقـَلَّبَُُِإنَُّ َُتْسِهْيلُُ بِوُُِيـُْقَصدُُُ،(أَأَْنفُُ:ُْصلُُْلأَٱ)ُ"آَنفُُ":
37ثَِقْيلٌَُُِبْْلَْمَزتـَْْيُُِلنَّْطقَُٱُنَُِّلأَلنَّْطِق،ٱ

 . 

Terjemahan:  

Sesungguhnya pengubahan hamzah sukun menjadi madd seperti pada kata  

"آَنفُُ"  (asalnya: ُُأَأَْنف), dimaksudkan untuk mempermudah 

penyebutan/pelafalan, karena penyebutan dua (2) hamzah terasa berat (bagi 

orang Arab). 

 Masih berkaitan dengan sistem penulisan hamzah madd. Setelah dianalisis 

lebih jauh mendalam, ditemukan bahwa sistem penulisan hamzah madd yang 

seharusnya (آ) akan tetapi jika ditulis (َءا) atau (ُٰأ) maka tidaklah dianggap sebagai 

suatu bentuk penyimpangan dari kaidah imla, diantara alasannya adalah sebagai 

berikut:  

ُ ُقـَلََّب أَٱِإنَّ ُْل ََُجَاُل ُبِِو ُيـُْقَصُد ُ)ُمَفاَجآٌت( ُِمْثِل ُِف ًة َُمدَّ ُبَعُضُهْم،ُٱِلَف ُِعْنَد ْلِكَتابَِة،
38 .ِْلَنَُّتـََواِلََُْهَْزُةَُوُأَِلٌفَُبِشعٌُ

 
 

                                                           

36
Tidak kurang dari lima belas (15) buah buku imla yang menjadi rujukan dalam penelitian 

ini, dan jika memperhatikan di setiap lembaran penjelasannya dari halaman awal hingga halaman 

terakhir ketika menuliskan kata ٌُآيَةٌُ ,آِخر dan semacamnya, maka cara penulisannya sebagaimana yang 

telah dijelaskan di atas walaupun tidak semua buku imla demikian. 

37
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-Imla>’, h. 211. 
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Terjemah: 

Sebenarnya membalikkan alif menjadi madd pada kata seperti ٌُُمَفاَجآت 
dimaksudkan untuk keindahan tulisan, karena bagi sebagian mereka, 

berjejernya hamzah dan alif tidak enak dipandang. 

3) Sistem penulisan hamzah qat}’i yang di dahului oleh ya muna>da 

ُْصلُِْْلَُٱُِفُْ ُيَُ)ُأَِلفٍَُُحْذفََُُُيُْوزُُُأَيـ َها،ُيَُ: َُُحْذفَُُُوََيُْوزُُُٰٰيَيـ َها،(: :ُْْلَمَزةُِٱأَِلِف
39َيَءيـ َها
. 

Terjemahan: 

Asalnya adalah َُأَيـ َهاُي , boleh ditulis dengan menghapus alif pada (َُي)  sehingga 

menjadi ٰيـــأَيـ َها, dan boleh menghapus alif tempat hamzah bertengger (َُأ) 
menjadi َيَءيـ َها. 

4) Perubahan sistem penulisan hamzah qat’i pada beberapa kata, yaitu:  

a) Berikut adalah beberapa teori perubahan sistem penulisan pada hamzah qat}’i: 

 

ُْلَباُء،ٱُلتَّعرِْيِف،ٱُال)َُوِىيََُُرَْسَُها،ُيـَتَـَغيـَّرَُُُفالَُُْْلُُرْوفُِٱُبـَْعضُُُِِبَاُيـَتَِّصلَُُُقدُُْْلَقْطعُِٱََُهَْزةُُ
ْْيُ،ٱ ُلالَّمُُٱُْلَكاُف،ٱُْلَفاُء،ٱُلسِّ ُ"قـَُولَِناُِفَُُْوََتَْمعُُ( ُْلَكفَُّٱُلَِبسَُ: ُللَّْفظَانُِٱَُيُشذُ ُوَُ".
ُلَِئالَُّلَِئْن،) َرةٍَُُعٰلىُْْلَْمَزةَُٱُْْلَْمَزةُُٱُُتْكَتبَُُُحْيثَُُُِبلالَّمَُُِمْبُدْوَءْينُِ( ُنِبـْ ََُهَْزةَُُِمعَُُأَمَّا.
اََُتَْضعُُُْلَقْطعُِٱََُهَْزةَُُفَِإنَُُّاِلْسِتْفَهامُِٱ

أ ْ
 :لتَّالَِيةُِٱُْحَكامُِِلل

 .َأؤُْكرِمُُ:ُْلِفْعلُِٱُِفُُْْلَْمَزةُِٱَُرْسمُُُيتَـَغيـَّرُُُ-آ

ُ-أَئِٰلىُأَِإَذا،ُ-ُأَِئَذاُأَِإنََّك،ُ-ُأَئِنَّكَُ:ُْلَمْبِنيَّةُِٱُْْلَْلَفاظُِٱُِفَُُعَدُموُُُوَُُلتـََّغْي ُٱََُيُْوزُُُ-ب
 .أَإٰلُ

ُرِفُٱَُْيَْتِنعُُ -ج  ... أَُأْختُُُأَإٰلٌو،:ُْلُمَعرَّبَةُِٱُْْلََْسَاءُِٱُلتـَّْغِييـْ
                                                                                                                                                                      

38
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-Imla>’, h. 210-211. 

39Mu’jam al-Hamzah, h. 88. {[t.d], http://waqfeya.com/book.php?bid=6436 .pdf (16/02/2018). 

http://waqfeya.com/book.php?bid=6436
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ُيـَتَـَغيـَّرَُُُكَماُلتـَّْنِبْيِو،ٱ(َُىا)ُبَُُِسبَـَقتُُِْإَذا(ُأُْوَْلءُِ)َُكِلَمةُُِِفُُْْلَقْطعُِٱَُكِلَمةَُُِرْسمَُُُويـَتَـَغيـَّرُُ
ُأَتـَْْيَُ)ُْلُمَضاَرَعةُِٱُِبَِْحُرفَُُِسبَـَقتُُِْإَذاُْلُمَضارِعُِٱُِفَُُرَْسَُها َُمْبُدْوءًاُْلَماِضيٱُوََكانَُ(
ُل،:َُقْطعٍُُِِبَْمَزةُِ ُل،ُأَُؤجِّ لُُتـَُؤجِّ 40نـَُؤجِّ

. 

Terjemah:  

Huruf-huruf berikut, ketika mendahului hamzah qat}’i maka tidak ada 

perubahan penulisan pada hamzah qat}’i yaitu (alif lam ta’ri>f, ba, sin, fa, ka>f, 

lam) yang terkumpul dalam perkataan ‚ ْلَكفَُّٱُلَِبسَُ ‛. Terkecuali pada dua kata 

(لَِئالَُّلَِئْن،)  yang diawali dengan huruf lam, maka hamzah ditulis di atas 

nibrah. Adapun pada hamzah istifha>m penulisan hamzah qat}’inya tunduk 

kepada aturan-aturan berikut: 

(1) Berubah penulisan hamzah pada fi’il seperti: َُُأؤُْكرِم. 
(2) Boleh berubah dan tidak berubah pada ism-ism mabni seperti:  

 .أَإٰلُُ-أَئِٰلىُأَِإَذا،ُ-ُأَِئَذاُ،ُأَِإنَّكَُُ-ُأَئِنَّكَُ

(3) Tidak boleh berubah penulisan hamzah pada ism-ism mu’rab: ... ،أَُأْختُُُأَإٰلٌو  

Terjadi perubahan penulisan hamzah qat}’i pada kalimat (ُِأُْوَْلء) apabila 

didahului oleh ‚َىا‛ tanbi>h (menjadi ُِٰىُؤاَلء) sebagaimana perubahan 

penulisannya pada fi’il mud}a>ri’ apabila didahului oleh huruf muda>ri’ (َُأَتـَْْي) , 

dan kata yang pada fi’il ma>d}inya didahului oleh hamzah qat}’i seperti: ،ُل ُأَُؤجِّ
ُل، لُُتـَُؤجِّ نـَُؤجِّ  

 

 Dari teori tersebut, ُْلَِئالَّ ,لَِئن dan ُِ41ٰىُؤاَلء bisa dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut: 

                                                           

40
Mahmu>d S{a>fi>, S}awa al-Imla>’, h. 30-31. Lihat pula Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-Imla>’ , h. 

212. 
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Tabel 9 

Perubahan penulisan pada hamzah qat}’i 

Sistem penulisan 

setelah disambungkan 
Huruf asal No 

ــنُْـئِـلَـ لَُُ - ِإنُْ      1 

ـالَّـئَـلِـ لُُِ - َأنُْ - الَُ     2 

اَلءُِؤُُىُٰ ْواَلءُِأُُ    - َىاُُ  3 
42

 

 

Hamzah pada ketiga kata dalam tabel tersebut yaitu: ُْلَِئالَّ ,لَِئن, dan ُِٰىُؤاَلء 

bukanlah hamzah mutawassit}ah (hamzah tengah) akan tetapi hamzah qat}’i awal 

walaupun bentuk penulisannya ‘meminjam’ bentuk penulisan hamzah mutawassit}ah, 

karena teori dasar penulisan hamzah qat}’i awal adalah jika berbaris fathah dan 

dammah maka hamzah (ra’sul ‘ain) ditulis di atas alif, dan jika berbaris kasrah maka 

hamzah ditulis di bawah alif, sementara pada 
 tidaklah ٰىُؤاَلءُِ dan ,لَِئال44َّ ,لَِئن43ُْ

mengikuti kaidah itu.  

                                                                                                                                                                      

41
Setelah ditelaah diberbagai referensi tentang penulisan hamzah qat’i, maka disimpulkan 

bahwa salah satu perbedaan mendasar antara hamzah qat}’i di awal kata dan hamzah mutawassit}ah 

(hamzah qat’i di tengah kata) adalah jika hamzah qat}’i di pisahkan dengan huruf tambahan yang 

mendahuluinya, maka kata yang berhamzah qat}’i tetap memiliki makna, contoh: kata ُِٰىُؤاَلء, jika ha 

tanbihnya dihilangkan maka akan menjadi ُِأُْواَلء dan tetap memiliki makna ‚mereka itu‛ (ism isyarah 

jamak bagi muzakkar berakal dan yang tidak berakal, lihat Ta>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-

Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 93). Sedangkan hamzah mutawassit}ah (hamzah qat’i tengah), jika dipisahkan 

dengan huruf sebelumnya maka tidak lagi memiliki makna, contoh: ََُسَأل,jika َُس dihilangkan maka 

tersisa ََُأل yang tidak lagi memiliki makna. 

42
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qah li Ta’li>mi al-Imla>’i li Kulli al-Mara>hili, h. 86 dengan 

perubahan pada format penulisan.  

43
Adapun i’rabnya adalah sebagai berikut:      ُُلتـَّْعِلْيِلُ)ل(َُوُ)أَْن(َُحرُفَُمْصَدرِيٍُّٱْْلَرُِّٱَلْفٌظُُمرَكٌَّبُِمْنَُحْرِف

ْسِتْقَبالٍُٱَوَنْصٍبُوَُ . Lihat T{a>hir Yu>suf  al-Khati>b, Mu’jam al-Mufas}}s}al fi> al-I’ra>b, h. 381. 

44
Adapun i’rabnya sebagai berikut:            ُ))لنَّاِفَيِة،ٱلنَّاِصَبِةُ،َو))اَل((ُٱلتَِّعلْيِلُ،َوُ))أَْن((ُٱَلْفٌظُُمرَكٌَّبُِمْنُ))اَلْم  

ْدِقُلَِئالََُّيُكْوَنُٱلنَّاُسَُحاِفُظْواَُعٰلىُٱْلُمَضارَِع،ََُنُْو:ُ))أَيـ َهاُٱْلِفْعَلُٱتـَْنِصُبُ َُوَُتعِلْيٍلُٱلَِئالًّ((:ُ)).((ْلَكِذُبَُخَطرًاَُعَلْيُكمُْٱلصِّ لالَُّمَُحرُفَُجرٍّ
ْعرَابُِٱْلَكْسِرُاَلََُمَلََُّلُوُِمَنُٱَمِبِِنٌَُّعٰلىُ َُوَنْصٍبُوَُ))أَنُْ(.ْلِ ْعرَاِب.))اَل((:ُٱلس ُكْوِنُاَلََُمَلََُّلُوُِمَنُٱَعٰلىُْسِتْقَباٍلَُمِبِِنٌُّٱ(:َُحْرُفَُمْصَدرِيٍّ ْلِ

َُلُوُِمَنُٱَحْرُفُنـَْفٍيَُمِبِِنٌَُّعٰلىُ ْعرَاِب.))َيُكْوَن((:ُِفْعٌلُُمَضارٌِعََُنِقٌصَُمْنُصْوٌبَُِبْلَفْتَحِةُٱلس ُكْوِنُاَلََُمَلَّ ْلُمَؤوَُّلُِمْنُٱْلَمْصَدُرُٱلظَّاِىَرِة.ُوَُٱْلِ
َُجرٍُِِّبَْرِفُُ))َأالَّ  . Lihat T{a>hir Yu>suf  al-Khati>b, Mu’jam al-Mufas}}s}al fi> al-I’ra>b,   h. 380  ْْلَرُِّٱَيُكْوَن((ُِفََُْمَلِّ
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b) Hamzah qat}’i yang ‘meminjam’ sistem penulisan hamzah mutawassit}ah.  

 Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah yang ‚dipinjam‛ oleh sistem penulisan 

pada hamzah qat}’i terdapat pada kata-kata tertentu atau pada huruf yang didahului 

oleh z}araf. Berikut penjabarannya: 

(1)  Sistem penulisan pada kata ُِٰىُؤآلء (hamzah qat’i di atas wau) 

 Huruf hamzah di atas wau pada kata ُِٰىُؤآلء bukanlah hamzah qat}’i tengah  

(hamzah mutawassit}ah) walaupun berada di tengah kata, akan tetapi merupakan 

hamzah qat’i awwaliyyah (hamzah qat’i awal kata) sebagaimana pada kata َُِإنَُّ ,َأَحد, 
 ,akan tetapi memiliki sistem penulisan yang berbeda karena keadaan tertentu أُْقِبلُُ

dalam hal ini di dahului oleh ha tanbi>h.
45 

Berikut adalah sistem penulisannya yang dikutip dari ‘Abd Sala>m Muhammad 

Ha>ru>n bukunya Qawa>’i al-Imla>’ wa ‘Ala>mah al-Tarqi>m: 

:ََُنْوَُُُمدٍّ،َُواوُُُبَعَدَىاَُولَْيسََُُيءٍَُُأوَُُْواوٍَُُغْيَُُِساِكنٍُُبَعدََُُمْضُمْوَمةًَُُكاَنتُُِْإَذا
َلَهاَُماُفَِإنَُُّٰىُؤآلِء،:َُوِمْنوُُ.ََُسَاُؤهُُُُجْزُؤُه،:ََُنْوُُُوَُُلتََّضاُؤُل؛ٱُلتـََّفاُؤُل،ٱُ،46أَْرُؤسٌُ ُِفُُقـَبـْ

ًفاُْلَْطُِّٱُِفُُُحِذَفتَُُْقدَُُْكاَنتَُُْوِإنَُُْساِكَنةٌُُأَِلفٌُُلن ْطقُِٱ ََتِْفيـْ
 47

.  

Terjemah: 

Apabila terdapat hamzah berbaris dammah setelah huruf sukun — selain wau 

sukun, ya sukun — dan setelah hamzah tengah ‚tidak terdapat‛ wau madd, 

contoh: ٌُلتـََّفاُؤلُُٱ ,أَْرُؤس , لتََّضاُؤلٱُ . Contoh lain: ََُُسَاُؤهُُ,ُجْزُؤه. Termasuk juga 

 karena sebelumnya (sebelum hamzah di atas wau) terdapat alif sukun ٰىُؤآلءُِ

dalam pelafalan (ٰىـ) yang apabila dihapus maka penulisan ُِأُْواَلء ‘diringankan’. 

                                                           

45
Lihat Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’, h. 122. 

46Jama’ taksir dari ٌُرَْأس 

47
‘Abd al-Sala>m Muhammad Ha>ru>n, Qawa>’id al-Imla’ wa ‘Ala>mah al-Tarqi>m, h. 12. 
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Dan diperjelas pada halaman 59 sebagai berikut:  

َُواوُُُبـَْعَدَىاُلَْيسَُُوََُُيٍء،ُأَوَُُْواوٍَُُغيـْرََُساِكٍنُُبَعدََُُمْضُمْوَمةٌُُِْلَنَـَّهاَُواًواَُرََسْتَُ...ٰىُؤاَلء
 .َمدٍُّ

Terjemah:  

 ditulis di atas wau setelah huruf berbaris sukun selain (hamzah qat}’i)...ٰىُؤاَلءُِ

wau dan ya, dan hamzah tersebut terdapat wau madd. 

(2) Sistem penulisan َُْنِئذٍُُ ,لَِئالًّ ,لَِئن ِحيـْ (hamzah qat’i di atas nibrah ya) 

 Adapun hamzah qat}’i pada huruf ُِْإذ akan berubah sistem penulisannya ketika 

bersambung dengan z}araf (kata keterangan waktu). 

ُِإذُْ)ُلظَّرفُِٱُِفُُْلَقْطعُِٱََُهَْزةُُ طَةُِٱُُحْكمَََُُتُْخذُُ( :ُلظَّرفُِٱُِإٰلُُُأِضْيفَُُِإَذاُْلُمتَـَوسِّ
نَـــــِئذٍُ 48َوقْـتَـــِئذٍُُ-ُِئذٍُُِعْندَُُ-ُِحيـْ

.ُ
 Terjemah: 

(Penulisan) hamzah qat}’i pada ُِْإذ jika di sandingkan dengan z}araf (keterangan 

waktu/tempat), maka sistem penulisannya mengambil sistem penulisan pada 

hamzah mutawassit}ah seperti pada kata  -ٍَُنِئذ ُِحيـْ ِئذُِعْندَُُ-َُوقْـتَـــِئذٍُُ   

Penjelasan asal-usulnya melalui tabel berikut: 

 
Tabel 10 

Hamzah qat}’i bergandengan dengan z{araf 

Sistem penulisan setelah digabungkan Kata asal No 

ـذٍُئِــِعْندَُ  1  ِإذُْ - ِعْندَُ 

نَـ ــذٍُــئِـِحيـْ  2 ِإذُْ – ِحْْيَُ 

ـــذٍُــئُِآنَـ  3 ِإذُْ – آنَُ 
49

 

                                                           

48
Mahmu>d S}a>fi>, S}awa> al-Imla>’i (Cet. III; t.t, 1984), h. 21, 

http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/05/blogpost_650.html###more.(18/11/2017). Lihat pula Ra>ji> al-

Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’, h. 212.  

http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/05/blogpost_650.html
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49
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143.  
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D. Sistem penulisan hamzah was}l sesuai dengan kaidah imla 

1. Pengertian hamzah was}l  

يُمُْلومْصلُ ٱَُهمْزمةُ 
زمةُ ُى  ائ يَّةُ ٱَُهم ةُ ُبْت دم ُ،بمعدمىماُلسَّاك نُ ٱُْلْمْرفُ ٱُنمْطقُ ُإ ٰلُُِب ماُن مت مومصَّلُ ُزمائ دم

ال كُم ْيُمُت  ْقرمأُ ُفمإ ن َّهماُومل ذم أُ ُح  ُْلعمرمبُمٱُنَُِّلأَُ،قمْطعُ َُهمْزمةُ ُأمن َّهماُلموُُْكممماُ،ِب ماُْلكمالممُ ٱُي  ْبدم
1ب  ي  ْوتمك مُُْْدخ ل ْواٱ:َُنمْوُ ُ،ب سماك نُ ُكمالمممه مُُْالمي مْبد ْونُم

. 

Terjemah:  

Hamzah was}l adalah hamzah tambahan yang terdapat pada awal (kata), yang 

disambungkan pelafazan/penyebutannya  dengan huruf sukun setelahnya. Oleh 

karenanya, hamzah was}l selalu terbaca ketika diawal perkataan sebagaimana 

hamzah qat’i, karena orang Arab tidak memulai perkataan mereka dengan 

huruf sukun, contoh: ب  ي  ْوتمك مُُْْدخ ل ْواٱ   

يُمُْلومْصلُ ٱَُهمْزمةُ  
زمةُ ُى  ةُ َُهم 2 ْلكمل ممةُ ٱُأموَّلُ ُف ُ ُزمائ دم

... 
Terjemah:  

Hamzah was}l adalah hamzah tambahan yang terdapat pada awal (kata)... 

 

يُم
ُُْممرس ْوممةُ ُأمل فُ ُى  ةُ ُحمْرفُ ُل ك ن َّهماُاْلكمل ممة ،ُأموَّلُ ُف  ي ُ ُغمي ْرُمُزمائ دم

3  أمْصل 
. 

 

Terjemah:  

Hamzah was}l adalah alif yang ditulis pada awal kalimat, akan tetapi hamzah 

was}l itu huruf tambahan dan bukan huruf asli.   

2. Tempat-tempat yang dimasuki hamzah was}l 

a. Terdapat pada semua ism kecuali pada ism-ism tertentu 

 

عُ  ُُفمه يُمَُممْد ْودمةُ ُْلومْصلُ ٱُْْلمْمزمةُ ٱُك تمابمةُ ُمموماض  ُُْْسماءُ ْلأَٱُف  ،ٱُبْ نمة ،ٱُْبن ،ٱُْسم ،ٱ): ُْمر ؤ 

                                                           

1
Ibrahim Syamsuddin, Ashalu T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 146. 

2
Aiman Ami>n Abdul Gani>, Al-Ka>fi> fi> qawa>’id al-Imla>’ (Da>r al-Tauqi>fiyah li al-Tura>s\i: Kairo, 

2012), h. 70, http://www.moswarat.com/books_view_1291.html.pdf (23/11/2017). 

3
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d  Edisis 

Revisi (Cet. II; Yayasan Bintang Sejahtera: Banten, 2009), h. 242. Dikutip dari Nihayah al-Qaul al- 

Mufi>d fi> ilmi al-Tajwi>d, h. 120.  

http://www.moswarat.com/books_view_1291.html.pdf
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،ٱُْمرمأمة ،ٱ 4َجمْعمهماُوملمْيسُمُْْلمْسماءُ ٱُٰىذ هُ ُومم ث مّنَُُّ،(بْ نممُ ٱ)ُْست 
. 

Terjemahan: 

Adapun tempat-tempat yang dimasuki oleh hamzah was}l terbatas  yaitu pada 

ism-ism berikut: ْسمُ ٱ ْبنُ ٱ , بْ نمةُ ٱ , ْمر ؤُ ٱ , ْمرمأمةُ ٱ , ْستُ ٱ , بْ نمم (ٱ) ,  serta pada ism 

mus\annanya akan tetapi ‘tidak’ pada ism jamaknya.  

b. Fi’il amr dari fi’il s\ula>s\i> (kata perintah yang terbentuk dari kata kerja tiga huruf) 

 

Tabel 21 

Hamzah was}l pada fi’il s \ula>si> 

Kata  
Fi’il s\ula>s\i 
(3 huruf) No. 

 Ma>d}i 1 كمتمبُم عمم لُم ْسم عمُ نمظمرُم

ْنظ رُْٱ ْكت بُْٱ ْعمملُْٱ ْْسمعُْٱ   Amr  2 

  
5
 

c. Fi’il ma>d}i, fi’il amr dan ism mas}dar dari fi’il khuma>si  
 

Tabel 22 

Hamzah was}l pada fi’il khuma>si> 

Kata  

Fi’il 
khumasi 
(5 huruf) 

No. 

ُبْ ت مهمجُمٱ نْ تمصمرُمٱ  ُْجتمممعُمٱ  ُْنطملمقُمٱ   Ma>d}i 1 

بْ تمه جُْٱ رُْٱ  ْنطمل قُْٱ ْجتمم عُْٱ نْ تمص   Amr  2 

بْت هماجُ ُٱ ُنْت صمارُ ٱ  ُْجت مماعُ ٱ ْنط المقُ ٱ  Ism mas}dar 3 

              
6
 

d. Fi’il ma>d}i, fi’il amr dan ism mas}dar dari fi’il suda>si> 

 

                                                           

4
Di buku-buku rujukan di nyatakan ada 10 ism yang ‚tidak dimasuki‛ oleh hamzah qat}’i 

yaitu ْسمُ ٱ ْستُ ٱ , ْبنُ ٱ , بْ نمةُ ٱُ , بْ نممُ ٱ , ْمر ؤُ ٱ , ْمرمأمةُ ٱ , ثْ نمانُ ٱ , ثْ ن متمانُ ٱ , ْْيمن ُللاُ ٱ , . Penulis sendiri menambahkannya lagi Lafz\ul 

Jala>lah  ُللا sehingga menjadi sebelas (11) ism. 

5
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i  (Cet. IX; Libanon: Da>r al-Kotob al-

Ilmiyah, 2014), h. 91. 

6
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i, h. 91. 
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Tabel 23 

Hamzah was}l pada fi’il suda>si> 

Kata  
Fi’il suda>si> 
(6 huruf) No. 

ْست مْفهممُمٱ ْست من ْهمضُمٱ  ْستمعمملُمٱ   Mad}i 1 

ْستمعم لُْٱ ْست مْنه ضُْٱ ْست مْفه مُْٱ  Amr  2 

ُْست ْفهمامُ ٱ ُْست ن ْهماضُ ٱ ْست عممالُ ٱ  Ism mas}dar 3 
7
 

e. Ism sepuluh8 
 

Tabel 24 

Hamzah was}l pada ism sepuluh 

Terjemah  Kata    No. 

Nama ْسمُ ٱ  1 

Dubur (wanita) ْستُ ٱ  2 

Putra/anak lelaki ْبنُ ٱ  3 

Putri/anak perempuan بْ نمةُ ٱ  4 

Anak  بْ نممُ ٱ  5 

Manusia, orang, seseorang (laki-laki) ْمر ؤُ ٱ  6 

Perempuan dewasa  ْمرمأمةُ ٱ  7 

Dua (muz\akkar) ثْ نمانُ ٱ  8 

Dua (muannas\) ثْ ن متمانُ ٱ  9 

Bersumpah dengan mengatas-namakan Allah ْْيمن ُللاُ ٱ  10 
9  

                                                           

7
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i, h. 92. 

8
Istilah  ُْاْلمْْسماء ُاْلعمشمرمة/ism sepuluh adalah istilah yang disebutkan oleh Muhammad ibn S}a>lih al-

‘Us}aimin, Qawa>’id fi> al-Imla>’, h. 7. Demikian pula Muhammad Sulaiman Ya>qu>t, Fannu al-Kita>bah al-

S}ah}i>hah (Kuwait; Da>ru al-Mu’arrafah al-Ja>mi’ah, 2003),  h. 41,  

http://www.moswarat.com/books_view_689.html pdf (23/11/2017), ‘Abdu al-Sala>m, Qawa>’id al-

Imla>’ wa ‘Ala>mah al-Tarqi>m, h. 57. 

http://www.moswarat.com/books_view_689.html
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3. Cara mengartikulasikan 

a. Melafalkan hamzah was}l ketika berada di awal pengucapan 

 Dalam hal mengartikulasikannya, hamzah was}l memiliki perbedaan dengan 

hamzah qat}’i.  

يُمُْلومْصلُ ٱُومَهمْزمةُ 
ُُْومق معمتُُْإ ذماُِب ماُومي  ْنطمقُ ُت كتمبُ ُلَّت ُْٱُى  ،ٱُأموَّلُ ُف  ُومالُمُت كتمبُ ُوُمُْلكمالمم 

ُُْومق معمتُُْإ ذماُِب ماُي  ْنطمقُ  .ْلكمالممُ ٱُدمرجُ ُف 
10

 

 

Terjemahan: 

 Hamzah was}l ditulis dan dilafalkan ketika berada di awal perkataan, dan 

ditulis tetapi tidak terlafalkan ketika terletak di pertengahan pengucapan.  

  Jika disederhanakan, maka cara membaca hamzah was}l adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 25 

Sistem pengartikulasian hamzah was}l di awal dan di tengah pengucapan dengan 

benar (1) 

Cara membaca Kalimat No 

Udkhulu>   buyu>taku 1 ب  ي  ْوتمك مُُْْدخ ل ْواٱ. 

Ha>rabal jundiyyu  min ajlil hurriyyah ْْل ر  يَّةُ ٱُأمْجلُ ُم نُُْْْل ند يُ ٱُحمارمبُم  2. 

 
11

 

Contoh lain: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

9
Afifuddin Dimyathi, Panduan praktis menulis bahasa Arab (Cet. I; Sidoarji Jawa Timur: 

CV. Lisan Arab, 2016), h. 2. Adapun terjemahannya peneliti yang berinisiatif mencarinya dari 

berbagai sumber seperti Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia) (Cet. 

XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Husin al-Habsy, Kamus al-Kautsar Edisi Revisi (Cet. III; 

Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1986),  Syamsul Hadi, Kamus Jamak Jaksir (Cet. I; Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2002), termasuk lewat internet dan aplikasi Handphone penerjemah 

Arab-Indonesia. 

 
10

Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi > al-Imla>’ , h. 129. 

11
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 91. 
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Tabel 26 

Sistem pengartikulasian hamzah was}l di awal dan di tengah pengucapan 

dengan benar (2) 

Cara mengartikulasikan Kalimat No 

Ismuhu> Sulaiman س لمْيممانُ ُْس وُ ُٱ  1 

Masmuh ? ؟ُْْس وُ ٱُمما  2 

Bismilla>hi  ُللٰ ُ ٱُب ْسم  3 

Insya>’alla>hu للٰ ُ ٱإ ْنشماءُم  4 

  

b. Tidak mengartikulasikan hamzah was}l ketika terletak pada pertengahan lafal 

Adapun sistem pengartikulasian hamzah was}l  pada tabel 25 dan 26, dijelaskan 

dalam kaidah imla berikut:  

ُُْومق معمتُُْإ ذماُِب ماُي  ْنطمقُ ُومالُمُت كتمبُ ُوُم... .ْلكمالممُ ٱُدمرجُ ُف 
12

 

Terjemah: 

  ...(Hamzah was}l) yang terletak di pertengahan perkataan tidak dilafalkan. 

 Berikut ‚cara yang keliru‛ dalam membaca/mengartikulasikan hamzah was}l di 

pertengahan pengucapan:  

 

Tabel 27 

Cara keliru dalam mengartikulasikan hamzah was}l di pertengahan pengucapan 

Cara keliru dalam mengartikulasikan Ayat/kalimat 

...wa iyya>ka  nasta’i>nu  ihdinas}s}ira>t}a 

(seharusnya: nasta’i>nuh  dinas}s}ira>t}a) 
كُمُ... رماطُمٱْىد نُمٱ نمْستمع ْيُ ُومإ َّيَّ  13ُُُ...لص  

Ma>  ismuk ? (seharusnya: masmuk) ؟ُْْس كُمٱُمما  

Bismi Allahi (seharusnya: Bismillahi)  ُللٰ ُ ٱُب ْسم  
Insya>’a Allahu (seharusnya: insya>’alla>hu) للٰ ُ ٱإ ْنشماءُم  

                                                           

 
12

Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi > al-Imla>’ , h. 129. 
13

QS al-Fatihah/1 : 5-6 
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  Pengecualian dari hal-hal tersebut di atas adalah Lafz\ul Jala>lah ( ُللا), jika di 

dahului oleh huruf nida> (panggilan) َّيُم dan dibaca sambung, maka hamzah was}l pada 

للُ ٱ  tetap terbaca, seperti للُ ٱَّيُم  dibaca ‚ya> Allah‛  bukan  ‚yalla>h‛.
 14

 Perbedaan 

pendapat terjadi pada kata ثْ ن مْيُ ٱ  yang didahului oleh alif lam (ال) pada nama hari 

االثْ ن مْيُ ُي مْومُ  . Ada yang mengatakan masuk hamzah qat’i,15
 dan adapula yang 

mengatakan tetap dibaca hamzah was}l.
16

  

  Adapun hamzah was}l yang berada pada awal perkataan memiliki tiga (3) cara 

membaca, yaitu dibaca fathah ‚a‛, dibaca kasrah ‚i‛ dan dummah ‚u‛.  

ُُْممْكس ْورمةُ ُتمك ْونُمُأمنُُْْلومْصلُ ٱَُهمْزمةُمُح ْكمُ  ع وُ َُجم ْيعُ ُف  اُمماُمموماض  ُحمْيثُ ُلت َّْعر ْيفُ ٱ (الُْ)ُعمدم
مُ .ُممْفت  ْوحمةُ ُتمك ْونُ  ُُْْلعمْيُ ٱُْلممْضم ْومُ ٱُْمر ،ْلأَٱف ْعلُ ُف ُ ُْلومْصلُ ٱَُهمْزمةُ ُومت ض  غمةُ ُف  ُْلم ضمار عُ ٱُص 

17(يمْدر سُ ُم ضمار ع وُ )ُأ ْدر سُْ:َُنمْوُ 
. 

Terjemahan: 

 Hukum (tatacara membaca) hamzah was}l yaitu (dibaca) kasrah pada semua 

keadaan kecuali: alif lam ta’rif dibaca fathah, (dibaca) d}ammah pada fi’il amr, 

didammahkan ‘ain fi’il pada s}igat mud}a>ri’ seperti ُْأ ْدر س (mud}a>ri’nya adalah 

 .(يمْدر سُ 
 Adapun penjelasan yang lebih detail adalah sebagai berikut: 

a. Hamzah was}l dibaca fathah 

1) Ketika hamzah was}l bersama dengan lam berada pada posisi mema’rifatkan 

sebuah ism/alif lam ma’rifah (ال)18, contoh :  

                                                           

14
Umar Fa>ru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’ (Cet. I; Libanon: 

Maktabah al-Ma’a>rif, 1993), h. 33 http://waqfeya.com/book.php?bid=1275.pdf (22/10/2017).  

15
Umar Fa>ru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>, h. 33. 

16
Lihat penjelasan lengkap pada bagian ‚hamzah was}l yang dibaca kasrah‛. 

17
Umar Fa>ru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>, h. 28. 

http://waqfeya.com/book.php?bid=1275
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Tabel 28 

Hamzah was}l yang dibaca fathah (1) 

Cara membaca Kalimat 

ْلٰعلمم ْيُمٱُرمب ُ ُلل  ُ ُْلْمْمدُ أُم اْلٰعلمم ْيُمُرمب ُ ُلل  ُ ُْلْمْمدُ ٱ   

  
19

 

2) Pada kata 
للُ ٱُْْيمنُ ٱ20  dan Lafz\ul Jala>lah ( للُ ٱ ) yang termasuk ism sepuluh. 

b. Hamzah was}l dibaca dammah
21

 

1) Apabila hamzah was}l berada pada fi’il amr s \ula>s\i> (kata perintah yang terdiri 

dari tiga huruf) dan huruf ketiga dari fi’il amr tersebut berharakat dammah.  

  ُ ُ ُُ  ُ   ُ ُ Contoh:                    

Huruf ketiga (‘ain) berbaris dammah, maka hamzah was}l dibaca dammah ‘u’ 

( دْعُ أُ  ). 

2) Apabila berada pada fi’il mabni majhu>l 

Contoh:                                             يُمتُ ب ُْٱ
ْحف ظ ْواتُ سُْٱُ-ُْهز ئُمت ُ سُْٱُ-ُل    

Oleh karena huruf ketiga (ta) berbaris dammah, maka hamzah was}l dibaca 

dammah ‘u’ ( يُمأُ 
بْ ت ل  ), ( ْست  ْهز ئُمأُ  ), ( ْست ْحف ظ ْواأُ  ) 

c. Hamzah was}l dibaca kasrah  

1) Apabila hamzah was}l berada pada fi’il amr s\ula>s\i>, khuma>si> atau suda>si> dan 

huruf ketiga dari fi’il amr tersebut berharakat fathah atau kasrah.22 

                                                                                                                                                                      

18
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d  Edisi 

Revisi, h. 120. 

19
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d  Edisi 

Revisi, h. 243. 

20
Husni> ‘Abdu al-Jali>l Yusuf, ‘Ilmu Kita>bah al-Lugah al-‘Arabiyyah (Cet. I; Cairo: Da>ru al-

Sala>m, 2006), h. 70, http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/11/blog-post_61.html#more.pdf 

(23/11/2017).  

21
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 245-

245. 

http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/11/blog-post_61.html#more.pdf
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Tabel 29 

Hamzah was}l yang dibaca kasrah (1) 

Surah: 

Ayat Ayat Lafaz No. 

1:6   ُ ُ   ث يُ ُث الُم  1 

6:158  ُ ُ    ُي  2 ُخ ماس 

71:10  ُ ُ ُُ  ُي اس   3 س دم

  
23

 

2) Apabila hamzah was}l yang ada pada kata benda (ism) hanya berharakat kasrah 

saja.
24

 Keadaan ini hanya terdapat pada tujuh kata benda naki>rah yang terdapat 

dalam Alquran, yaitu:  

 

Tabel 30 

Hamzah was}l yang dibaca kasrah pada ism sepuluh 

Surah: 

Ayat Ayat Kata  No. 

2:253   ُ ُ ُ     1 

                                                                                                                                                                      

22
Maksudnya adalah huruf ketiga dalam keadaan mufrad mutakallim (bentuk satu), bukan 

dalam bentuk mus\anna atau jama’. Ini adalah hasil analisis dari peneliti karena pada surah al-

Ahqa>f/46: 4:ُ   ُ  ُ  ُ  , hamzah was}l pada kata     tidak dibaca dammah (u) akan tetapi di 

baca kasrah (i), yaitu i>tu>ni> ‘bukan’ u’tu>ni>, padahal huruf ketiganya berbaris dammah. Menurut 

peneliti, hamzah wasl}nya dibaca kasrah karena huruf ketiga dari bentuk mufrad dari fi’il amr ini 

adalah kasrah yaitu  ُإ ْئت. 
23

Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 245-

246. 

24
Yang terdapat di dalam ayat-ayat Alquran memang hanya tujuh (7) kata (walaupun lebih 

dari tujuh kali ditulis karena pengulangan penulisan kata yang sama), akan tetapi dari referensi yang 

menjadi rujukan, dinyatakan bahwa sebenarnya ada sepuluh ism yang merupakan bagian dari ism-ism 

pada tabel di atas dan kesepuluh ism tersebut telah dipaparkan sebelumnya. Penulis menambahkan 

satu kata lagi sehingga menjadi sebelas yaitu Lafz} al-Jala>lah ( ُللا). Kesebelas ism tersebut dimulai 

dengan hamzah was}l. Jika berada di awal pengucapan, maka kesemuanya dilafalkan dengan membaca 

kasrah (i) hamzah was}lnya, kecuali Lafz} al-Jala>lah ( ُللا) dan ْْيمن ُللاُ ٱ  dibaca fathah. Lihat Husni Abdu al-

Jali>l Yusuf, Ilmu Kita>bah al-Lugah al-Arabiyyah wa al-Imla> , h. 70.
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66:12  ُُ   ُ 2 

4:176 ُ ُ ُ ُ ُ  ُ 3 

3:35  ُ  ُ  ُ     4 

16:51  ُُُ ُ   ُ     5 

4:176 ُ  ُ  ُ ُ  ُُ     6 

87:1  ُ ُ ُ     7 

   
25

 

Terkhusus kata ثْ ن مْيُ ٱ  yang didahului oleh alif lam (ال) pada kata  ُاالثْ ن مْيُ ُي مْوم , 

‘tidak boleh’ menggunakan hamzah qat}’i seperti  ُثْ ن مْيُ ُي مْوم اإل  , yang betul adalah 

memberikan baris kasrah pada huruf lam seperti  ُثْ ن مْيُ ُي مْوم اال  . Jadi cara membacanya 

adalah  ُل ثْ ن مْيُ ُي مْوم .
26

 Akan tetapi, pengecualian tetap ada seperti yang biasa digunakan 

di dalam syair-syair Arab.
27

  

Menurut penulis, kaidah semacam ini bukan hanya terbatas pada kata ثْ ن مْيُ ٱ , 

akan tetapi juga berlaku pada semua kata pada sepuluh ism tersebut, dengan alasan 

bahwa kaidah tersebut juga terdapat di dalam Alquran yang berkaitan dengan kata 

ْسمُ ٱ , sebagaimana dalam surah al-Hujurat/49: 11
28

 

 

...ُُ ُُ  ُُ...ُُُُُ

                                                           

25
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 246.  

26
Muhammad Sulaiman Ya>qu>t, Fannu al-Kita>bah al-S}ah}i>hah,  h. 277. 

27
Muhammad Sulaiman Ya>qu>t, Fannu al-Kita>bah al-S}ah}i>hah,  h. 277. 

28
Husni> ‘Abdu al-Jali>l Yusuf, ‘Ilmu Kita>bah al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 70  
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Adapun penggunaan hamzah was}l pada sepuluh ism di atas hanya berlaku pada 

s}igat mufrad dan muannas\ saja, jika berubah menjadi jama’ maka hamzah was}lnya 

berubah pula menjadi hamzah qat}’i,29
 seperti contoh berikut: 

 

Tabel 31 

Hamzah was}l yang berubah menjadi hamzah qat}’i 

Jama’ Taksir Mutsanna Mufrad No. 

ْبنُ ٱ بْ نمانُ ٱ أمبْ نماءُ   1 

ْْسمانُ ٱ أمْْسماءُ   2 ْسمُ ٱ 

ْْيمنمانُ ٱ أمْْيمانُ  ْْيمنُ ٱ   3 

 

3) Apabila hamzah terdapat pada fi’il mad}i, fi’il amr dan masdar dari fi’il 

khumasi dan suda>si. Contoh:  

 

Tabel 32 

Hamzah was}l pada fi’il khuma>si > dan suda>si> 

Ism Masdar Fi’il Amr Fi’il Mad}i Fi’il  No 

مآءُ ٱ ْفِت  ْنطمل ق ْواٱ  ُقْ ت مرمبمتُ ٱ  َاِسي ٌّ   .1 ُخم

ْست ْغفمار اٱ ْست مْغف ْرْلممُْٱ  ْستمْمسمكُمٱ   .2 سمَداِسي ٌّ 

                
30

 

Adapun kesimpulan cara membaca hamzah was}l adalah sebagai berikut: 

1. Hamzah was}l yang ada pada alif lam ta’rif (ال) selamanya dibaca fathah, seperti 

contoh pada tabel berikut:  

 

                                                           

29
Ahmad T{a>hir Husain dan Husain Syuha>tah, Qawa>’id al-Imla>’ al-‘Arabiyyah bayna al-

Naz}ariyyah wa al-Tat}bi>q (Maktabah Da>ru al-‘Arabiyyah al-Kita>bah  h. 17 

30
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 246 

dengan perubahan seperlunya. 
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Tabel 33 

Hamzah was}l yang dibaca fathah (2) 

Dibaca fathah Ayat No. 

ُُاُم ُ    ُُ ُ   1 

اُم ُ  ُ  ُ...  ُ  ُ  ُ... 2 

  
31

 

2. Apabila huruf ketiga (3) berharakat (berbaris) d}ammah, maka hamzah was}l dibaca 

dammah. Contoh huruf ketiga berbaris dammah. 

 
Tabel 34 

Hamzah was}l yang dibaca d}ammah 

Surah:

Ayat Dibaca dammah Ayat No. 

16:125ُ اُ  ُُ ُ ُ...  ُُ ُ ُ... 1 

اُ  15:46   ُُ    ُ ُ 2 

  
32

 

3. Apabila huruf ketiga (3) berharakat (berbaris) fathah atau kasrah maka hamzah 

was}l dibaca kasrah.  

a. Contoh huruf ketiga berbaris fathah  

Tabel 35 

Hamzah was}l yang dibaca kasrah (2) 

Surah: 

Ayat 
Cara membaca Ayat Alquran No. 

4:171 
اُ   ُ ُ ُ  ...ُ ُ ُ 1 

5:98 
اُ   ُ ُ...   ُ ُ 2 

   
33

 

                                                           

31
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 246 

dengan perubahan seperlunya. 

32
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 246 

dengan perubahan seperlunya. 
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b. Contoh huruf ketiga berbaris kasrah  

  

Tabel 36 

Hamzah was}l yang dibaca kasrah (3) 

Surah: 

Ayat Cara membaca Ayat Alquran No. 

2:61 
اُ   ُ ُ...   ُ ُ... 1 

6: 
اُ   ُ ُ ُ  ُ...  ُ ُ ُ  ُ... 2 

   
34

 

4. Kaidah penulisan 

 Di dalam buku-buku rujukan yang menjadi referensi penelitian ini, terdapat  

tiga (3) pendapat yang mendominasi tentang ciri khas anatomi huruf hamzah was}l, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pendapat pertama mengatakan bahwa hamzah was}l cukup ditulis dengan simbol 

alif tanpa embel-embel.  

 

ُُأمكمانمتُُْسموماءُ َُهمْزمة ،َُتمْت مهماُأموُُْف مْوق مهماُلمْيسُمُأميُُْ،ف مقمطُُْأمل ف اُت  ْرسممُ ُْلومْصلُ ٱَُهمْزمةُ  ُأموَّلُ ُف 
ُْلكمالممُ ٱ ْثلُ : ُم  ،ُا نْ قمشمعُم: حماب  ُُأموُ ُالس   ُم ْثلُ ُومْسط و ،ُف  :ُ ُْلم ْم،ُق  وَّةُ ُاْلعمرمبُ ُاَت  مادُ ُف 

ْعت ممادُ  لمةُ ُالن َّْفسُ ُعملمىُوماإْل  ي ْ 35 فمض 
. 

Terjemah:  

Hamzah was}l ditulis dengan alif saja, yaitu tampa hamzah di atas atau di 

bawahnya, sama saja ketika berada di awal pengucapan seperti ُا نْ قمشمعُم

                                                                                                                                                                      

33
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 246 

dengan beberapa perubahan. 

34
Ahmad Annuri, Panduan Tah}si>n Tila>wah  al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwi>d, h. 246 

dengan beberapa perubahan. 

35
Abdul ‘Ali>m Ibra>hi>m, al-Imla> wa al-Tarqi>m fi al-Kita>bah al-‘Arabiyyah (Kairo: Maktabah 

Gari>b, 1975), h. 42, http://www.archive.org/download/zaw43/zaw41.pdf (22 Oktober 2017). 

http://www.archive.org/download/zaw43/zaw41
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حمابُ  ُ dengan di pertengahan  ucapan seperti ,الس   ُْلم ْم،ُق  وَّةُ ُاْلعمرمبُ ُاَت  مادُ ُف 
ْعت ممادُ  لمةُ ُالن َّْفسُ ُعملمىُوماال  ي ْ فمض  . 

b. Pendapat kedua mengatakan bahwa jika hamzah was}l berada di awal kata maka 

cukup dengan simbol alif dengan diberikan harikat di atas jika fathah dan di 

bawah jika kasrah (sama dengan pendapat awal), bedanya adalah jika hamzah 

was}l tersebut berada di tengah pengucapan maka hamzah was}lnya disimbolkan 

dengan kepala s}ad kecil ( ٱ )  di atas alif.  

 

ُُإالَُّْلومْصلُ ٱَُهمْزمةُ ُت مقمعُ ُالُم اءُ ٱُف  يُمُوُمُْلكمل ممة ،ٱُبْت دم
ُُومق معمتُُْإ ذماُت  ْرسممُ ُى  اءُ ٱُف  ُبْت دم

ُم ْثلُ ُْلْمرمكمةم،ٱَُتمْت مهماُأموُُْف مْوق مهماُأمل فُب شمْكلُ ُِب ما،ُن ط قُمُإ ذماُأميُُْْلكمالممم،ٱ ُا ْستمْخرمجم،:
ُُومق معمتُُْإ ذماُأميُُِْب ماُي  ْنطمقُمُلمُُْإ ذماُأممَّا...ُا ْكت بُْ ،ٱُدمرْجُ ُف  ُب ص ْورمةُ ُت  ْرسممُ ُفمإ ن َّهماُْلكمالمم 

أَٱ  36ُ).ٱ (صمغ ي ْرمةُ ُصمادُ ُف مْوق مهماُل فُ ْل
Terjemah: 

Hamzah was}l hanya terdapat pada awal kata, dia ditulis ketika berada di awal 

pengucapan atau ketika dilafalkan dengan memberi syakal/harakat di atas atau 

di bawah alif seperti 
ْستمْخرمجُماُ   adapun ketika hamzah was}l tidak ...ا ْكت بُْ ,

dilafalkan atau ketika berada di tengah pengucapan maka dia ditulis dengan 

simbol kepala s}ad kecil di atas alif ( ٱ ). 

c. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hamzah was}l selalu disimbolkan dengan 

kepala sad kecil di atas alif, baik itu di awal tanpa membedakan di awal atau di 

tengah pengucapan.  

 

                                                           

36
Al marji’ fi> al-Imla>’, h. 130.  
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زمةُ  يُمُْلومْصلُ ٱَُهم
يةُ َُهمْزمةُ ُعمنُُْع بمارمةُ ُى  ُُِْب ماُي  ْؤتمىُزمائ دم ُم نُمُل لتَّخمل صُ ُْلكمل ممةُ ٱُأموملُ ُف 

ائ يَّةُ ٱ بْت دم لسَّاك نُ ُال  يُمُ،ُِب 
ُدمرْجُ ُف ُ ُت ْسقمطُ ُوُمُممسب  ْوقمةُ ُتمك نُُْلمُُْأ ذماُومت  ْلفمظُ ُت ْكتمبُ ُومى 

   (لصَّغ ي ْرمةُ ٱُلصَّادُ ٱُب رمْسمُ ُلشَّب ي ْهمةُ ٱُْلومْصلُ ٱُب عمالمممةُ ُإلمي ْهماُي  ْرممزُ ُوُمُْلكمالممُ ٱ
 
ؐ.(37

 

Terjemahan:  

Hamzah was}l adalah istilah yang ditujukan untuk hamzah tambahan yang 

sengaja ditambahkan di awal kata untuk memudahkan penyebutan/ pelafaz\an 

pada huruf sukun yang sebenarnya berada di awal kata. Hamzah was}l  ditulis 

dan dilapazkan jika tidak ada kata yang mendahuluinya (dalam pelafaz\an) dan 

tidak dibaca ketika berada di tengah pengucapan dan disematkan kepadanya 

simbol yang serupa dengan kepala sh}ad kecil ( 
 
ؐ).  

 Adapun simbol kepala sh}a>d ( 
 
ؐ) merupakan singkatan dari  ُلمة .ص 

38  

a. Hamzah was}l dihapus/tidak ditulis dan tidak dibaca jika: 

1) Hamzah was}l yang merupakan bagian dari ism mu’arraf (ال) jika dimasuki 

oleh huruf lam (ل) jar atau lil ibtida>’, seperti pada kalimat: 

نماُحمقُ ُل ْلومطمنُ )  )وُمُ،(عملمي ْ
أ ْ
ل
َ
رمةُ ل ي ْرُ ُخ    سَّمماءلملَُّيُم)ُوُمُ،!(ُر  جماللمل)ُوُمُ،(خم

39
(!  

  Penjelasannya di dalam tabel berikut: 

 

Tabel 37 

Hamzah was}l didahului oleh lam 

Hamzah was}l 
dihapus 

Kata asal (berhamzah was}l) Huruf  No  

 Lam jar 1 ْلومطمنُ  + لُ  ْلومطمنُ لُ 

 
َ
 ل

أ ْ
رمةُ ل ُخ  رمة ُلَأٱ + لُم   ُخ  Li al-ibtida>’ 2 

ُلر  جماللُم  Li al-ibtida>’ 3 لر  جمالُ ٱ + لُم  

ُلسَّمماءُ لُم  Li al-ibtida>’ 4 لسَّمماءُ ٱ + لُم 

                                                           

37
Umar Faru>q ’al-T{abba>, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 28. 

38
Fathoni, Ahmad, Ilmu Rasm Usmani, h. 20. 

39
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 148. 
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2) Jika fi’il yang berhamzah was}l didahului oleh huruf wa ( ) atau fa (وُم  dan (فُم

setelah hamzah was}l terdapat huruf hamzah sukun
40

, seperti contoh berikut:  

 

Tabel 38 

Hamzah was}l yang didahului oleh fa atau wawu 

Sistem penulisan Kata asal (berhamzah was}l) No 

ُ تُ أُْفُم  1 ْأتُ ٱ+ فم

َتم نُْْأُٱ َتم نُْأُْوُم  2 وُم + 

 

3) Kata yang berhamzah was}l terletak setelah hamzah istifham,
41

 contoh:  

 

Tabel 39 

Hamzah was}l yang didahului oleh hamzah istifha>m (1) 

Sistem penulisan Kata asal (berhamzah was}l) No. 

 1 ؟ُاْلْماد ثمةُ ُعمنُ 42ُْستمْخب مْرتُمٱ + أُم ؟ُاْلْماد ثمةُ ُعمنُ ُأمْستمْخب مْرتُم

اُأمبْ ن كُم ا43ُبْ ن كُمٱ ؟ُٰىذم ؟ُٰىذم  2 أُم + 

 

4) Apabila hamzah istifha>m memasuki ism yang mu’arraf dengan alif lam (ال), 
maka kepala ‘ain kecil pada huruf istifham diganti dengan tanda mad seperti 

اءُ آ ي ْرُ ُْلغ ذم ؟ُلدَّوماءُ ٱُم  نُمُخم , maknanya sama dengan اءُ ٱُىملُ  ؟ ي ْرُ ُْلغ ذم لدَّوماءُ ٱُم  نُمُخم  

Kata yang berhamzah was}l terletak setelah hamzah taswiyah,
 44

 contoh: 

ْنوُ ُنْ ت مهمْيتُمأمُُسموماءُ ُْلعممملُ ٱُعمنُ ُق فُْ تموُ ُلمُُْأممُُْم   ؟ُت من ْ
                                                           

40
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 148. Lihat pula Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-

T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 99 

41
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 148. Lihat pula Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-

T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 99 

42
Baca: Istakhbarta 

43
Baca: Ibnuka 

44
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 148. 
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5) Sebuah fi’il yang berhamzah was}l dimasuki oleh salah satu dari huruf-huruf 

fi’il mudari’ 45
seperti 46ْستمعلممُمٱ  .يمْست مْعل مُ      

b. Mekanisme penulisan dan peniadaan hamzah was}l pada kata  ُابْ نمةُ  ,اْبنُ  ,اْسم 
adalah sebagai berikut:  

1) Hamzah was{l pada ( ْسمُ ٱ ) 

a) Hamzah was}l dihapus 

Adapun hamzah was}l pada kata ( ْسمُ ٱ ) yang terdapat di dalam basmalah 

yang ditulis sempurna yaitu  ُْيمُ ٱُلرَّْْحٰنُ ٱُللُ ٱُب ْسم لرَّح  47
memiliki prosedur 

tersendiri. Adapun mekanismenya harus memenuhi dua syarat, yaitu:  

(1) Jika Basmalah ditulis secara sempurna yaitu  ُْيمُ ٱُلرَّْْحٰنُ ٱُللُ ٱُب ْسم لرَّح  48
 

(2) Jika  ُب ْسم disandarkan kepada salah satu dari Asm>ul Husna> seperti 

kalimat  ُلرَّْْحٰنُ ٱُب ْسم  atau  ُْيمُ ٱُب ْسم لرَّح  .
49

 

(3) Dihapus hamzah was}l pada kata ْسمُ ٱ  ketika didahului oleh hamzah 

istifham (hamzah qat}’i) seperti kalimat ؟ُخمال دُأمْْس كُم 50
. Jika 

digambarkan dalam tabel maka sebagai berikut: 

 

                                                           

45
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 149. 

46
Baca: Ista’lama. 

47
Menurut Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A. (Dosen Bahasa Arab Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar),  dihapusnya hamzah was}l pada basmalah oleh karena pada basmalah, kata ْسمُ ٱ  langsung 

diikuti oleh ‚nama‛ (dalam hal ini nama Allah swt.), bukan diikuti oleh ism domir, bukan diikuti oleh 

mud}a>f ilaih seperti pada surah al-‘Alaq ayat 1 ( ُرمب  كُم ْسم  ُللاُ  ,dan lain sebagainya. Dengan demikian (ِب  ْسم   ِب 
(dengan membuang hamzah was}l pada kata ُب ْسمُ  ) sudah cukup diterjemahkan ‚dengan menyebut nama 

Allah‛. Adapun jika dituliskan hamzah was}l pada kata  ُب ْسم menjadi  ُْسم  maka penerjemahannya justru ِب 

akan menjadi double ‚dengan menyebut nama, nama Allah‛ karena lafaz\ للُ ٱ  itu sendiri sudah 

merupakan ‚sebuah nama‛. Disampaikan pada seminar proposal pada hari senin, 06 November 2017 

di ruang ujian Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.  

48
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 99. 

49
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 99. 

50
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi al-Imla>’ , h. 148  
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Tabel 40 

Hamzah was}l yang didahului oleh hamzah istifha>m (2) 

Cara penulisan Kata asal 
؟ُخمال دُ ُأمْْس كُم ؟ُخمال دُ ُْْس كُمٱ   أُم + 

 

(4) Pada kata al-tas}gi>r51
 seperti َُّ52ْس مي

 

b) Hamzah was}l ditulis pada  ُْسمُ ِب  jika: 

(1) Kalimat basmalah ditulis hanya sebagian/tidak sempurna, maka 

hamzah was}lnya dituliskan, seperti  ُللُ ٱُْسمُ ِب , 
ْسْ وُ 53 ت معمالمُُِب   

(2) Terdapat pada kalimat yang bukan basmalah seperti: 

54ُ ْسم  ُٱلل ُذ ْيُٱِب  ْكرمامُ إْلُ ٱوُمْلْمالمل   

(3) Jika basmalah yang sempurna tersebut didahului/diikuti oleh fi’il (atau 

yang menyerupainya) yang berkaitan dengan basmalah sempurna 

tersebut, atau juga berkaitan denganr jar majru>r (  ُْسم ,( ِب 
55

 contoh:   

 

ْسمُ ُأمت مب مر كُم - ْيمُ ٱُلرَّْْحٰنُ ٱُللُ ٱُِب   لرَّح 

ْسمُ  - ْيمُ ٱُلرَّْْحٰنُ ٱُللُ ٱُِب   ْلْمْلسمةُمٱُأمفْ تمحُ ُلرَّح 
 

2) Hamzah was}l pada ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  

a) Hamzah was}l ‚dihapus‛ pada ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  jika: 

                                                           

51
Defenisi al-Tas}gi>r adalah ُٱ: ة ُمماُومي سمم ْونمو ُٱُعملمىُيمْطرمأُ ُت مْغي ي ْرُ لتَّْصغ ي ْر  ُفمائ دم ُل تمْحق ْيق  لتَّْحق ي ْرُمٱإلْسم   (Tas}gir yaitu 

pengubahan yang terjadi pada ism untuk misi tertentu dan mereka menamakannya dengan istilah lain 

yaitu tahqi>r), lihat Abdul Lathif bin Muhammad al-Khatib, ‘Ilmu al-S}arf al-Ams\ilah al-Tas}ri>fiyyah, 

Terj. Muhammad Azhar, Ensiklopedi Lengkap Menguasai Sharf-Tas}ri>f, (Cet. I; Jawa Tengah: Ahsan 

Media, 2016),  h. 321. 

52
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’ , h. 99.  

53
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 104 

54
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 105. 

55
Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 105. 
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(1) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  didahului oleh huruf nida>’ seperti:  

 

Tabel 41 

Dihapus hamzah was}l pada kata ْبن ٌّٱ  (1) 

Setelah digabung Kata asal  

ْبنُم ومل ْيدُ َُّيم ومل ْيدُ ُْبنُمٱ    َّيُم + 

ْبنُم أمْْحمدُمَُّيم أمْْحمدُمُْبنُمٱ    َّيُم + 

ْبنُم سمعمادَُّيم سمعمادُْبنُمٱ    َّيُم + 

 

(2) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  didahului oleh huruf istifha>m seperti: 

 

Tabel 42 

Dihapus hamzah was}l pada kata ْبن ٌّٱ  (2) 

Setelah digabung Kata asal  No. 

؟ُم سماف رُ َُهمْزمةُ ُأمْبنُ  ؟ُم سماف رُ َُهمْزمةُ ُْبنُ ٱ     أُم + 

؟ُى نماُبْ ن كُمٱ ؟ُُى نماُبْ ن كُمٱ    أُم + 
56

  

(3) Pada kata al-tas}gi>r seperti  ُ57ب  نم
 

(4) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  terletak di antara dua isim ‘alam yang bersambung, 

dan ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  menjadi sifat dari ism sebelumnya seperti dalam kalimat:  

 

ُُْْبنُ ُعمل يُ  -  طمال بُ ُأمب 

 َم ممَّدُ ُبْ نمةُ ُفمط ممةُ   -

 

                                                           

56
Ibrahim Syamsuddin, al-Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’ , h. 103. 

57
Ibrahim Syamsuddin, al-Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’ , h. 99. 
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(5) Terkhusus pada kata بْ نمةُ ٱ , jika terletak di antara dua (2) ism ‘alam 

(nama orang), maka dihapus hamzah was}l-nya dan ta’ marbut}ah-nya 

dijadikan ta’ masbu>t}ah/ta’ ta’nis \
58

 seperti contoh berikut: 

ْندُ  زمْيدُ ُبْ نمتُ ُى   

Jika بْ نمةُ ٱ  diapit oleh dua (2) ism ‘alam, dan ism ‘alam yang pertama 

bertanwin maka hamzah was}l dan ta’ marbu>t}ahnya tetap ditulis. 

Demikian halnya ketika hamzah wasl}nya ditulis, maka ta yang 

digunakan adalah ta’ masbu>t}ah.
 59

 Sebagai contoh, firman Allah swt. 

QS al-Tahrim/66:12 

  َ َ   

b) Hamzah was}l ‚ditulis‛ pada ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  jika: 

(1) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  terletak di antara dua isim ‘alam yang terpisah, dan 

antara isim ‘alam yang sebelumnya dengan ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  juga dipisahkan 

oleh sesuatu, seperti contoh dalam kalimat berikut: 

 

 اْلعمز ْيزُ ُعمْبدُ ُْبنُ ٱُى وُمُممْرومانُ  -

يُم -
 زميْ نمبُمُبْ نمةُ ٱُسمعماد ى 

 Dari contoh kalimat tersebut, terdapat ism d}ami>r yang memisahkan 

antara ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  dengan ism alam sebelumnya. 

(2) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  dalam sigat mus\anna (menunjukkan makna dua), 

contoh:  

 

                                                           

58
Majda> bin ‘Abdi al-Wahha>b Ahmad, Taqwi>m fi> al-Kita>bah (Cet. I; Libanon: al-Maktabah 

al-Isla>miyyah, 2006), h. 21. http://www.moswarat.com/books_dept_1_3.html.pdf (18/11/2017). 

59
Majda> bin ‘Abdi al-Wahha>b Ahmad, Taqwi>m fi> al-Kita>bah (Cet. I; Libanon: al-Maktabah 

al-Isla>miyyah, 2006), h. 21. 

http://www.moswarat.com/books_dept_1_3.html
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ْيمُمُبْ نماٱُومإ ْسٰحقُمُإ ْسماع ْيلُم -  إ بْ رماى 

لمةُ ُوُمُسمعمادُ  - ُنمب ْيلُ ُبْ ن متماٱُنمب ي ْ
 

(3) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  terletak di antara dua (2) ism ‘alam, dan ism ‘alam 

sebelum ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  merupakan ism yang ‚tak bertanwin‛,  maka secara 

otomatis ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  menjadi khabar, bukan sifat.
60

 Contohnya dalam 

kalimat: 

 ْسم ْيُ ُْبنُ ٱُنمب ْيلُ  -

لمةُ ُٰىذ هُ  - ُسمعمادُ ُبْ نمةُ ٱُنمب ي ْ
 Kedua contoh kalimat di atas, ْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  berposisi sebagai khabar. 

(4) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  terletak di antara dua (2) ism ‘alam, dan ism ‘alam 

sebelum ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  merupakan ism yang ‚bertanwin‛ maka secara 

otomatis ُْبنُ ٱ بْ نمةُ ٱ ,  menjadi khabar.61
 Contohnya dalam kalimat:

 
 

 

 للاُ ُعمْبدُ ُْبنُمٱَُم ممَّدُ ُكمانُم -

اُإنَُّ -  للاُ ُعمْبدُ ُْبنُ ٱَُم ممَّد 
 

 Kedua contoh kalimat di atas, ْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  berposisi sebagai khabar 

yang hamzah was}lnya tetap ditulis. 

(5) Jika ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  terletak di antara ism ‘alam dan bukan ism ‘alam, 

maka ُْبنُ ٱ  dan بْ نمةُ ٱ  berposisi sebagai badal dari ism sebelumnya. 

Contoh:        

ا - ُُْْبنُ ٱُأمْْحمدُ ُٰىذم  أ ْخت 

                                                           

60
Ibrahim Syamsuddin, al-Marji’u al-T{ulla>b fi> al-Imla>’ , h. 104. 

61
Majda> bin ‘Abdi al-Wahha>b, Taqwi>m fi> al-Kita>bah, h. 20 
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اُرمأمْيتُ  - ْند  ُُْبْ نمةُمٱُى  المت   خم

ال دُ ُْبنُ ٱُأمْنتُم -  خم

- 
 سمعمادُ ُبْ نمةُ ٱُىمذ هُ 

 

 Demikianlah seputar tentang hamzah was}l, baik dari simbol, sistem penulisan, 

cara membaca ketika di awal dan di pertengahan pelafalan, hamzah was}l yang 

dibuang sampai kepada tempat-tempat yang dimasuki oleh hamzah was}l. Aturan-

aturan tersebut merupakan modal besar untuk mengenali hamzal was}l lebih dalam 

pada teks berbahasa Arab, terlebih lagi ketika berada pada ayat-ayat Alquran untuk 

kemudian tidak keliru dalam menulis dan melafadzkannya. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-KITA>BAH 

A. Sejarah al-Kita>bah dan Perkembangannya.  

1. Asal mula munculnya al-kita>bah (tulisan) 

Sebuah pertanyaan yang cukup menantang berkaitan dengan cara membaca 

teks-teks pada masa sebelum dirumuskannya tanda baca pada huruf hijaiyah menjadi 

salah satu pertimbangan untuk menjadikan ruang ini sebagai wadah yang tepat 

untuk menjawabnya. 

Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara orang Arab (masa rasulullah saw. 

dan khulafa>’u al-ra>syidu>n hingga masa sebelum dirumuskannya al-d}abt/tanda baca) 

membaca teks yang tidak memiliki tanda baca, baik itu teks umum dalam urusan 

muamalah diantara mereka seperti surat perjanjian dagang terlebih dalam membaca 

ayat–ayat Alquran yang pada masa itu, jangankan tanda baca, tanda titik pada huruf 

pun belum ada sehingga tampak anatomi beberapa huruf masih sama yang secara 

logika akan sulit mengidentifikasi ketika huruf tersebut berada di tengah kalimat, 

yaitu:  ث تب  ,ق ف ,ط ظ  ,ص ض , س ش ,ز ر ,ج ح خ ,د ذ ,

ditambah lagi dengan belum dirumuskannya anatomi untuk huruf hamzah sehingga 

kalimat   َجاَء ُُمَمَّد 
masih ditulis  مـحــمــدحا  (baca: ha Muhammadun) dalam bentuk 

tulisan ku>fi>.1  

Huruf hijaiyah tentu sangat berbeda dengan huruf latin yang digunakan di 

Indonesia, karena huruf latin tidak membutuhkan syakal/baris dan titik untuk 

membedakan antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Demikianlah, pertanyaan 

                                                           

1
Ilustarasi jawabannya bisa dilihat pada pembahasan tentang perkembangan huruf Hijaiyah. 
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tersebut akan terjawab setelah keterangan dan sejarah tentang lika-liku proses 

metamorfosa huruf hijaiyah. 

Huruf atau tulisan adalah salah satu sarana untuk menyatakan kehendak, cipta 

dan rasa. Ketika orang belum mengenal alat-alat komunikasi modern seperti telepon, 

internet dan lainnya mereka telah terlebih dahulu menemukan huruf. Allah swt. 

memang membekali manusia dengan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi lisan, 

tulisan (verbal) dan isyarat. Kesemuanya merupakan sarana untuk mengapresiasikan 

kebutuhan hidup manusia.
2
  

Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau dengan bahasa isyarat. 

Namun, ada banyak hal yang ternyata sulit dikomunikasikan dengan dua cara 

tersebut, dan membutuhkan cara ketiga, yaitu bahasa tulis. Dari sini, muncul 

kebutuhan akan bahasa tulis. Bahasa tulis tidak serta merta tersusun dari huruf-huruf 

seperti saat ni. Bahasa tulis terlebih dahulu melalui beberapa fase perkembangan dan 

penyempurnaan untuk dapat menjadi seperti sekarang.
3
 Adapun perkembangan 

bahasa tulis terdiri dari beberapa fase yaitu fase al-s}uwari al-z\a>ti, al-s}uwari al-ramzi 

al-maqt}a’i, dan al-hija>’i. 

Fase al-s}uwari al-z\a>ti, mendeskripsikan suatu peristiwa melalui gambar itu 

sendiri. Dalam hal ini, gamar menjadi bahasa tulis yang berupaya menceritakan 

sesuatu kejadian atau peristiwa. Fase al-s}uwari al-z\a>ti adalah fase paling sederhana 

tetapi juga bersifat terbatas. Terbatas kepada peristiwa-peristiwa yang dapat 

                                                           

2
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 1 

3
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan , h. 1 
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dideskripsikan melalui gambar, seperti gunung meletus, diserang binatang buas dan 

lainnya.
4
 

Kata ‚alfabet‛ adalah Versi Yunani dari aleph, beth, dua huruf pertama di 

dalam alfabet Semit awal. Aleph berarti lembu jantan, dan huruf yang akhirnya 

berkembang menjadi ‚A‛ kita mula-mula adalah gambar kepala lembu jantan. Beth 

dalam bahasa Semit berarti ‚rumah", dan huruf B asli adalah gambar rumah. Semua 

huruf alfabet Semit mempunyai konotasi piktografik seperti itu.
5
 Demikianlah 

gambaran tentang fase al-s}uwari al-z\a>ti. 

Fase al-s}uwari al-ramzi, mendeskripsikan suatu peristiwa, waktu terjadinya, 

atau situasi dan kondisi pada saat peristiwa terjadi melalui makna yang 

dilambangkan oleh suatu gambar. Bahasa al-s}uwari al-ramzi dipergunakan  

menggambarkan hal-hal yang tidak dapat digambarkan oleh al-s}uwari al-z\a>ti. 

Peristiwa gunung meletus bisa digambarkan oleh al-s}uwari al-z\a>ti, tetapi terjadinya 

dan kondisi atau perasaan orang-orang yang tertimpa bencana gunung meletus 

tersebut hanya dapat digambarkan melalui al-s}uwari al-ramzi. Perasaan, seperti rasa 

benci dan cinta, waktu siang, malam, besok atau kemarin dapat dipahami melalui 

makna dari suatu gambar. Gambar burung merpati untuk melambangkan cinta, 

gambar ular melambangkan rasa benci dan seterusnya.
6
 

Jurja Zaidan dalam bukunya al-falsafah al-lugawiyyah mencontohkan, ketika 

seorang mata-mata berusaha hasil investigasinya kepada atasannya bahwa musuh 

yang berjumlah enam belas orang telah menyeberangi laut dan sampai di daratan 

                                                           

4
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 2. 

5
Wildan Taufiq, Fiqih Lugah - Pengantar Linguistik Arab (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 

2015), h. 151. 

6
Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 2 
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pada malam hari dan sekarag mereka bersembunyi di hutan, sang mata-mata 

mendeskripsikannya dengan gambar seorang laki-laki memanggul senjata 

(melambangkan musuh), lalu enam belas titik (melambangkan jumlah musuh), 

berikutnya gambar air/laut dan perahu (musuh menyeberangi laut menggunakan 

perahu), gambar busur yang diatasnya ada gambar bulan sabit dan bintang (musuh 

tiba pada hari itu padawaktu malam), terakhir ada gambar beberapa pohon besar dan 

kecil (musuh bersembunyi di hutan).
7
 

Bahasa tulis al-s}uwari al-ramzi bersifat lebih luas karena mampu 

membahasakan hal-hal yang tidak dapat dibahasakan oleh al-s}uwari al-z\a>ti. 8 

Fase al-maqt}a’i, perjalanan waktu menjadikan kebutuhan hidup manusia 

bertambah banyak dan bervariasi. Bahasa tulis yang menggunakan gambar-gambar 

tersebut kadang kala tidak dapat ditangkap maksudnya oleh penerima berita/gambar 

(komunikan), atau penerima berita/gambar keliru dalam memahami maksud 

pengirim atau pembuat berita/gambar (komunikator), sehingga pesan tidak berjalan 

seiring. Atau, karena peristiwa yang di ceritakan panjang membuat gambar yang 

ditulis juga panjang dan banyak. Hal ini menjadi tidak efektif dan efisien sebab 

membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran lebih banyak.
 9

 

Faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong dibuatnya maqt}a’ (tanda-

tanda) yang dapat menggantikan fungsi gambar sebagai bahasa tulis. Maqt}a’  ini ada 

yang dipakai dan disepakati oleh komunitas di daerah tertentu, ada yang dipakai dan 

dipahami sama (kebetulan atau tidak) oleh banyak komunitas di berbagai daerah. 

                                                           

7
Jurja Zaidan, Al-Falsafah al-Lugawiyah wa al-Fadl al-‘Arabiyyah  (Kairo ; Da>r al-Hila>l: tt.), 

h. 10-11. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 2-3.  

8
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 3. 

9
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 3 
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Misalnya tanda kepala ‘ain sebagai ganti gambar yang menunjukkan arti musuh, 

tanda kepala syin sebagai ganti gambar yang menunjukkan pohon atau hutan, dan 

lain-lain. Meskipun tanda-tanda ini terkadang menunjukkan adanya hubungan yang 

logis dengan gambar yang ditadai, tetapi cara demikian dipakai oleh para pengguna 

bahasa tulis pada masanya.
10

 

Fase al-hija>’i, dalam perkembangan selanjutnya, maqt}a’-maqt}a’ tersebut 

menjadi huruf setelah mengalami akulturasi.
11

 

2. Huruf Hijaiyyah 

a. Asal-usul huruf Hijaiyyah 

Kata huruf berasal dari bahasa Arab: harf atau huru>f (  َحرف  َأْو ُحُرْوف). Huruf 

Arab disebut juga huruf hijaiyah (  ِىَجائِيَّة). kata hijaiyah berasal dari kata hajja> 

 yang artinya mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi huruf. Huruf (َىجَّى)

hijaiyah disebut pula huruf tahjiyah.12
 

Huruf hijaiyah disebut juga alfabet Arab. Kata alfabet
13

 itu sendiri berasal dari 

bahasa Arab : Alif, ba, ta.14 Ada pula yang menyebutnya abjad Arab. Kata abjad juga 

                                                           

10
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 3-4. 

11
Jurja Zaidan, Al-Falsafah al-Lugawiyah wa al-Fadl al-‘Arabiyyah, h. 162. Lihat Ma’rifatul 

Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 4.  

12
Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 4. 

13
(Lat.: alphabetum, Yun.: alphabetos). Nama dibuat dari nama huruf pertama alfabet Yunani 

alpha dan huruf ke -2 beta, berarti susunan huruf dalam urutan tertentu untuk menulis kata-kata atau 

bunyi dalam satu atau beberapa bahasa. Diketahui a.l. alfabet Hebrew (bah. Yahudi) : alef, beth, 

gimel dsb,: Arab : alif, ba, ta; Yun.: alfa, beta, gamma; Rusia: a, b, v; Sansakerta: a,1; Jawa: a, na, ca 

dsb. Alfabet dalam bah. Indonesia juga disebut ‚abjad‛. Alfabet yang tertua ditemukan dalam abad 

ke-13 sebM di Ugasit, Fenisia, dalam tulisan paku yang mungkin merupakan contoh bagi alfabet 

Yunani yang dipakai sejak 900 sebM. Alfabet Yunani ini dibawa oleh bangsa Etruria ke Roma yang 

menjadi abjad Latin. Dari alfabet ini mungkin juga timbul alfabet India (Sansekerta dsb.) seperti 

alfabet Eropa lainnya. Sansekerta (Ing.: Sanskrit, Hindu: Samskrta adalah asla alfabet Kawi (jawa 

Kuno) dan a-na-ca-ra-ka yang juga dikenal di bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia (Sunda, 

Madura, Bali). Lihat ‚alfabet‛, Ensiklopedi Indonesia, Vol. 2, edisi khusus (1991), h. 148.  
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berasal dari bahasa Arab: a-ba-ja-dun atau alif, ba’, jim, dal (  َأََبَد).15
 Namun adapula 

yang menolak pendapat ini dengan alasan, huruf hijaiyah mempunyai aturan urutan 

yang berbeda dengan terminologi abjad. Huruf hijaiyah dimulai dari alif dan berakhir 

pada huruf ya secara terpisah-pisah. Sedangkan terminologi abjad urutannya disusun 

dalam bentuk kalimat حطى كلمن سعفص قرشت أَبد ىوز di samping itu 

terminologi abjad lebih bersifat terbatas pada bahasa samiyah yang lokal (lugah 

samiyah al’-‘umm).
16

 

Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika memasukkan huruf 

rangkap lam-alif (ال)  dan hamzah (ء) sebagai huruf yang berdiri sendiri. Orang yang 

pertama kali menyusun huruf hijaiyah secara berurutan mulai dari alif sampai ya 

adalah Nashr bin ‘Ashim al-Laitsi ( لليثيٱنصر بن عاصم  ).
17

 cara menulis huruf 

Arab berbeda dengan huruf latin. Kalau huruf latin dari kiri ke kanan maka huruf 

Arab ditulis dari kanan ke kiri.  

Dalam rumpun bahasa, bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit atau 

Semitik. R. Taufiqurrochman menulis bahwa secara geografis, masyarakat yang 

                                                                                                                                                                      

14
Abd. Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, Tuntunan Menulis  Halus Huruf Arab 

dengan Metode Komparatif (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 5. Lihat Ma’rifatul Munjiah, 

Imla’ Teori dan Terapan, h. 4.  

15
Huruf-huruf yang ditulis dalam urutan tertentu yang juga dikenal dalam *alfabet. Asal kata 

dari bah. Arab, nama huruf yang disusun berdasar nilai yang diberikan kepadanya seperti alif bernilai 

1, ba bernilai 2, jim bernilai 3, dal bernilai 4 dsb.: a b j a d.  Nilai ini berjalan dan 1 s/d 10; 20, 30 s/d 

100; 300; 400 s/d 1000. Di jawa huruf itu dipakai untuk menamakan tahun dalam 1 windu: th. Alif, 

th. Ba dsb. Dalam ilmu gaib dan primbon ditulis untuk dan tanggal. Lihat ‚abjad‛ Ensiklopedi 

Indonesia, Vol. 2, edisi khusus (1991), h. 58. 

16
Ahmad Husnain Thohir, Abdul ‘Aziz Nabawi, Al-Asa>s fi> al-Lugah al-’Arabiyyah (Kairo, 

Al-Shadru li Khidmati al-Thiba’ah, 1987), h. 25. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, 

h. 4.  

17
Ahmad Husnain Thohir, Abdul ‘Aziz Nabawi, Al-Asa>s fi> al-Lugah al-’Arabiyyah (Kairo, 

Al-Shadru li Khidmati al-Thiba’ah, 1987), h. 25. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, 

h. 4-5.  
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mendiami kawasan Arab berasala dari satu ras manusia, yaitu kaukasia dan Asia 

Barat. Asumsi ini  diperkuat dengan penemuan arkeologi abad ke-18 dan ke-19 

Masehi yang menunjukkan adanya masyarakat dan bahasa yang oleh Perjanjian  

Lama disebut Semit.18 

Bahasa-bahasa Semit dapat digolongkan ke dalam dua (2), yaitu :  

Pertama: 

a. Setengah kawasan bagian utara yang terdiri dari Timur meliputi Akkad atau 

Babylonia; Assyria;  

b. Utara meliputi Aram dengan ragam timurnya dari bahasa Syria, Mandera, dan 

Nabatea, serta ragam baratnya dari Samaritan, aram Yahudi dan Palmyra;  

c. Barat meliputi Feonisia, Ibrani Injil, dan dialek Kanaan lainnya.
19

 

Kedua: 

a. Setengah kawasan bagian selatan yang terdiri dari Utara meliputi Arab;  

b. Selatan meliputi Sabea atau Himyari, dengan ragamnya dari dialek Togre, 

Amharik dan Harari.20 

Dari semua bahasa Semit di atas kini telah punah kecuali bahasa Arab. 

Ketidakpunahan bahasa Arab ini disebabkan faktor kekuasaan dan faktor Arabisasi. 

                                                           

18
 R. Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press,2008), h. 177. 

Lihat Ahmad Muradi, Pembelajaran menulis bahasa Arab dalam perspektif komunikatif (Cet. I; 

Jakarta; Prenada Media Group, 2015), h. 3.  

19
Ahmad Muradi, pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif,  h. 3 

dengan sedikit  perubahan format penulisan. 

20
Ahmad Muradi, pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif, h. 3 

dengan sedikit  perubahan format penulisan. 
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Faktor kekuasaan yang dimaksud adalah penghuni jazirah Arab yang meliputi tiga 

kelompok besar bangsa Arab yaitu : 

1. Arab ‘Ariba atau Badia (Les Arabes Primaires) seperti: kaum ‘Ad, S|amud, 

Amalik, Tasm, Bani Yadis dan Kusyit. 

2. Arab Muarriba (Les Arabes Secondaires) seperti: Bani Kahtan atau Yoktan bin 

Heder dan Bani Himyar.  

3. Arab Musta’rib (Les Arabes Terriaires) seperti: keturunan dari nabi Ismail bin 

Ibrahim a.s. Termasuk di dalamnya suku Quraisy.
 21 

Dari ketiga golongan besar bangsa Arab, pada akhirnya golongan yang ketiga 

Arab Musta’rib yang berkuasa. Lagi pula ketururnan nabi Ismail yang menguasai 

kota Makkah dan yang memelihara Ka’bah.22 

Berkenaan dengan faktor kekuasaan ini, Ajid Thohir menulis: 

‚Apabila ingin mengetahui asal-usul suatu bahasa, tampaknya perlu 

mengetahui asal bangsa yang menjadi penutur utama bahasa tersebut. Hal 

demikian adalah karena bahasa itu dilahirkan oleh suatu masyarakat 

penggunanya dan pengguna bahasa itu membawa bahasanya kemanapun ia 

pergi. Kadangkala bahasa tersebut secara utuh terus dipertahankan oleh 

pemakainya, juga tidak sedikit yang melakukan perubahan, mengadaptasi 

dengan tempat atau situasi mereka tinggal, di mana ia bergaul dengan etnik-

etnik lain yang memiliki bahasa berbeda. Perubahan bahasa biasanya akan 

terjadi oleh adanya perubahan generasi, di mana antar generasi terjadi asimilasi 

                                                           

21
Quraisy. Sebuah suku di Makkah. Nama tersebut berasal dari akar kata qarasya 

(menggigit), yang juga dapat diartikan sebagai hiu, yakni ikan yang menggigit (Qirsy), yang sering 

dipandang sebagai simbol suku tersebut. Agaknya Quraisy, yang merupakan bentuk kata yang 

mengandung pengertian peremehan yakni hiu kecil merupakan nama panggilan bagi Fihr, nenek 

moyang suku ini, yang juga memiliki nama lain al-Nadr. Suku ini menguasai wilayah Makkah sejak 

moyang mereka yang bernama Qusayy yang berhasil menggeser kedudukan penguasa sebelumnya dari 

kalangan suku Khusa;ah. Keluarga yang tinggal di sekitar Ka;bah, yakni di dataran rendah (al-batba’) 

Makkah, dikenal sebagai Abtabi atau Bitabi, atau Quraisy al-Bitab (Quraisy yang tinggal di Lembah). 

Sedang sejumlah keluarga Quraisy yang tidak tersohor, yang tinggal di wilayah pinggiran Makkah, 

dikenal sebagai Quraisy al-Zawabir (suku Quraisy yang tinggal di wilayah pinggiran). ‚Quraisy‛, 

Ensiklopedi Indonesia, vol. 3,  edisi khusus (1991), h. 335. 

22
Ahmad Muradi, Pembelajaran menulis bahasa Arab dalam perspektif komunikatif, h. 4. 
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sehingga melahirkan model dan bentuk generasi baru dengan gaya bahasa atau 

karakter budaya yang relatif berbeda dari generasi sebelumnya. Bahkan tidak 

sedikit bahasa yang mati karena ditinggal oleh pemakainya. Hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktr politik seperti penjajahan yang menginvasi suatu wilayah 

bahasa, kemudian menggantikannya dengan si penguasa,...‛ 23 

Pada halaman lain, Ajid Thohir juga menulis: 

‚Banyak faktor yang menyebabkan mati dan hilangnya suatu bahasa dari 

setiap etnik, baik karena faktor politik kekuasaan, misalnya pelarangan 

menggunakan bahasa dari elite penjajah yang sedang berkuasa, hancurnya satu 

generasi etnik sebagai pengguna bahasa akibat fenomena alam seperti kaum 

‘Ad dan sebagainya...”24 

Sedangkan faktor Arabisasi, Hana al-Fakhuri berkata : 

ألقرب إىل ٱْلبعض أّّنا ٱلّلغات نشأة و َترْْيًا ولكن يعتقد ٱلعربية من أحدث ىذه ٱ"
ألخرى، وذلك الحتباس ٱلسَّامية ٱلّلَغات ٱنبقثت منها ٱليْت ٱألم ٱلسَّامية ٱلّلغة ٱ
لسَّامية من ٱلّلغات ٱلعرب فلم تتعرض ملا تعّرضت لو ابقي ٱلعرب يف جزيرة ٱ
 ".25اِلختالطٱ

Terjemahan: 

‚Arabisasi yang dimaksud di sini adalah bangsa Arab yang masih bertahan 

berbaur dengan bangsa lain sehingga melahirkan pergumulan bahasa 

antarbangsa yaitu berbaurnya suku pribumi dengan suku yang datang dari 

selatan. Selain pergumulan bahasa, perkawinan antarsuku juga berakibat pada 

proses terjadinya arabisasi.‛  

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Huruf Hijaiyah 

Semua huruf atau tulisan di dunia ini pada mulanya merupakan tanda-tanda 

yang sangat sederhana yang telah ditemukan, disepakati dan dipergunakan oleh  

generasi paling tua dalam bentuk gambar atau lambang yang dapat dilihat oleh mata. 

                                                           

23
Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik 

(Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 48-49. Lihat Ahmad Muradi, Pembelajaran menulis 

bahasa Arab dalam perspektif komunikatif, h. 4. 

24
Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik 

(Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 56. Lihat Ahmad Muradi, Pembelajaran menulis bahasa 

Arab dalam perspektif komunikatif , h. 5.  

25
 Ahmad Muradi, Pembelajaran menulis bahasa Arab dalam perspektif komunikatif, h. 4. 
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Kemudian generasi selanjutnya melakukan proses pengurangan, penambahan dan 

penyempurnaan —sesuai kebutuhan— sehingga terwujud bentuk huruf atau tulisan 

Arab.  

Menurut penelitian para sejarawan, tulisan Arab yang dipergunakan sekarang 

ini berasal dari tulisan Mesir kuno. Hieroglyph
26

. Dibuktikan dengan adanya temuan 

arkeologis —prasasti batu, pilar— di Mesir. Selain itu sisa-sisa paleografis —tulisan 

pada material seperti papyrus dan kertas kulit— tertentu membuktikan bahwa orang 

Mesir pada masa itu mempunyai pengetahuan tentang tulis-menulis dan seni tulis. 

Tulisan Mesir kuno terdiri dari gambar-gambar sehingga disebut Pictograph (tulisan 

gambar). Karena cara menulis dengan gambar itu tidak ada batasnya maka kemudian 

diringkas dengan mengambil dan mempergunkan beberapa huruf Hieroglyph. Seperti 

(:) lambang untuk bunyi ra atau r, (     ) berbunyi p, (     ) berbunyi ta atau t, dan 

sebagainya.
27

  

                                                           

26‚Hieroglif‛(dari Yun.: hiereus = imam, pendeta: gluphe = yang terukir). Tulisan dan abjad 

Mesir kuno; terdiri atas sejumlah 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan atau benda-

benda; sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan hieroglif mengenal 3 golongan besar: 

gambar-gambar ideogram (1 lambang untuk kata lengkap); gambar-gambar yang melambangkan 1 

suku kata; serta  tanda-tanda abjad. Hieroglif ditulis dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri atau dari 

kiri ke kanan, kemudian dibaca menurut arah berlawanan. Tulisan hieroglif yang sebenarnya banyak 

terdapat pada bangunan-bangunan keagamaan; tulisan hieratik : tulisan hieroglif-miring dan singkat; 

banyak dipakai untuk tulisan tangan, pada piagam dan papirus; tulisan demotik : menggunakan 

bentuk-bentuk huruf yang lebih sederhana; dipakai dalam keperluan sehari-hari. Inskripsi hieroglif 

terakhir berasal dari tahun 394 sesudah Masehi. Kesukaran dalam pembacaan tulisan hieroglif baru 

dipecahkan tahun 1822 oleh *Champollion, sarjana bangsa Perancis. Ia berhasil menafsirkan tulisan 

hieroglif berkat diketemukannya batu Rosetta yang memuat tulisan dalam 3 bahasa: hieroglif, 

demotik, dan Yunani. Batu bertulis ini tahun 1799 diangkut tentara Inggeris dan kini tersimpan di 

British Museum. London. Lihat ‚Hieroglif‛: Ensiklopedi Indonesia ( vol. 3, edisi khusus (1991), h. 

1305. 

27
Abd. Karim Husain, Abd. Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, Tuntunan Menulis  

Halusuruf Arab dengan Metode Komparatif, h. 6. Teori tentang asal mula tulisan Arab sangat banyak. 

Pendapat lain mengatakan bahwa orang yang pertama kali menulis dengan menggunakan huruf Arab 

adalah nabi Ismail. Namun saat itu, semua huruf-hurufnya bersambung, meskipun wawu atau ra. 

kemudian dua anaknya, Qoidar dan Hamaisa’ melakukan pemisahan pada huruf-huruf yang 

bersambung tersebut. Selengkapnya lihat Nashr al-Huwairini, Qawa>’id al-Imla>’ (Libanon; Muassasah 
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Tulisan Mesir kuno tetap digunakan dalam bentuk gambar dan beberapa di 

antaranya berupa huruf hingga abad 5 M., dan tidak mengalami banyak perubahan 

sampai generasi-generasi Mesir selanjutnya berakulturasi (proses bercampurnya 

dua/lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi) 

dengan suku-suku di daerah lain seperti dengan suku Lihyani di Arabia selatan dan 

salah satu wujud akulturasinya melahirkan jenis tulisan lihyani, atau dengan suku 

Himyar di Yaman Siria dan melahirkan tulisan Himyari.28
 

Ciri tulisan pada waktu itu adalah huruf ditulis dalam bentuk lambang yang 

terpisah-pisah seperti huruf cetak latin, hanya huruf konsonan (selain wawu, alif dan 

ya) yang ditulis, tidak memakai titik-titik, dan terkadang satu huruf dipakai untuk 

beberapa huruf yang mempunyai kesamaan bentuk tanpa diberi tanda pembeda 

seperti lazimnya huruf pada masa sekarang.
29

 

Dalam perkembangan berikutnya, tulisan Arab mengalami proses 

penyempurnaan bentuk meskipun belum dibedakan. Hal ini terjadi setelah adanya 

penetrasi budaya dan peradaban oleh suku Anbar dan Hijrah (yang mendiami 

kawasan sepanjang sungai Eufrat) terhadap masyarakat Mesir pada waktu itu. Ciri 

huruf atau tulisan pada fase ini adalah huruf-huruf sudah ditulis secara bersambung, 

juga adanya penambahan beberapa huruf yang sebelumnya tidak ada. Seperti s\a’, 

                                                                                                                                                                      
al-Risalah, Beirut, 2010, h. 18. Lihat pula Jurja Zaidan, 161-162. Dikutip dari Ma’rifatul Munjiah, 

Imla Teori dan Terapan, h. 18. 

28
Pendapat lain menyebutnya tulisan al-Masnad. Tulisan al-Masnad itu tiap hurufnya berdiri 

sendiri, tidak bersambung, tidak seperti tulisan Arab yang ada sekarang. Lihat C. Israr, Sejarah 

Kesenian Islam 2 (Jakarta; Bulan Bintang, 1999), h. 9. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan 

Terapan, h. 18. 

29
 Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 6. 
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d}ad, da’ dan ghin. Huruf mati —alif,wawu, ya— juga telah dipergunakan. Model 

tulisan yang demikian digunakan sampai abad ke-6 M.
30

 

Diperkirakan satu abad sebelum kedatangan Islam, orang-orang Hijaz telah 

belajar baca-tulis di Siria (pada suku Himyar) dan Irak (pada suku Hirah dan 

Anbar).
31

 Hal ini dikarenakan hubungan dagang yang terjalin diantara mereka. 

Sehingga melahirkan tokoh-tokoh yang dikenal mempunyai keahlian baca-tulis 

Arab, seperti Bisyr bin Abdul Mali al-Kindi yang bersahabat dengan Harb bin 

Umayyah yang mempunyai keahlian yang sama, yang kemudian  menikah dengan 

keturunan Umayyah dan mulai mengajarkan baca tulis kepada pemuda-pemuda 

Quraisy.
32

 

Pada akhir abad ke-6 M memasuki memasuki awal abad ke-7, mulai banyak 

orang Islam yang pandai baca tulis, khususnya di kalangan pemudanya. Karena 

adanya program pemberantasan buta huruf yang dicanangkan nabi Muhammad saw. 

yakni tawanan-tawanan non muslim yang tidak membahayakan Islam jika 

dibebaskan dan mereka mempunyai kemampuan baca-tulis yang cukup, maka tiap 

satu orang tawanan diharuskan mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh anak orang 

Islam sampai mahir.
 33

  

c. Penyempurnaan Tulisan Arab 

                                                           

30
 Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 7. 

31
 Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa suku Anbar mewarisi kepandaian menulis 

Arab dari generasi sekretaris nabi Hud, lihat Nashr al-Huwairini, Qawa>‘id al-Imla>’ (Beirut Libanon; 

Muassasah al-Risalah, 2001), h. 18. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 18. 

32
 Abd. Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, Tuntunan Menulis  Halus Huruf Arab 

dengan Metode Komparatif,  h. 9. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 7. 

33
 Mereka tidak menuliskannya di atas kertas karena pada masa itu kertas belum dikenal di 

kalangan Arab, lihat Muh. Ali al-Shabuni, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Beirut: Alam al-Kutub  

1995), h.53. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 19. 
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Pada masa ini, meskipun secara harfiah tulisan Hijazi sudah lengkap, namun 

masih belum sempurna, tanpa tanda baca seperti titik apalagi harakat. Huruf-huruf 

yang sama bentuknya, tetapi berlainan ejaannya belum dibedakan dengan titik. 

Umpama: ba’, ta’, s \a’, jim, ha, kha’, dal, z\al ra, za dan lainnya.  

Penyempurnaan ini dibutuhkan karena munculnya kasus kesalahan baca ayat 

Alquran di kalangan muslimin. Kesalahan membaca ayat Alquran adalah fatal sebab 

dapat merubah makna ayat tersebut. Dengan makin meluasnya agama Islam ke 

berbagai suku dan bangsa-bangsa bukan Arab yang tidak mengenal bahasa Arab, 

kekhawatiran terjadinya kesalahan yang sama semakin kuat. Karena bahasa dan 

tulisan Arab adalah bahasa dan tulisan resmi Alquran. Sedangkan bahasa dan tata 

bahasa Arab waktu itu belum dibakukan.  

Penyempurnaan tulisan Arab selanjutnya adalah dengan : 

a. Menciptakan Syakal 

Pada awal abad ke-7 M, awal daulah Umawiyah, Ziyad bin Abi Sufyan 

meminta kepada seorang ahli bahasa Arab, Abu Aswad al-Duwali (w. 69 H) untuk 

menciptakan syakal (tanda baca/harakat) untuk mempermudah membaca Alquran 

dan meminimalisir kesalahan baca. Tanda baca yang diciptakan berupa titik-titik.  

1) Titik satu di sebelah kiri huruf berarti dammah (u), seperti tulisan ط maka 

dibaca t}u. 

2) Titik satu tepat di atas huruf berarti fathah (a) 

3) Titik satu tepat di bawah huruf berarti kasrah (i) 

4) Bila titik didobelkan (dua titik) maka fungsinya menjadi tanwin (an, in, un).  

Titik-titik yang menjadi tanda baca ditulis dengan tinta merah untuk 

membedakan dengan huruf yang ditulis dengan tinta hitam. Dalam hal ini ada yang 
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berpendapat bahwa semua huruf dalam Alquran diberi tanda baca. Tetapi pendapat 

lain. Mengatakan bahwa yang diberi tanda hanyalah huruf akhir kata atau huruf-

huruf yang dapat menimbulkan salah baca bila tidak diberi tanda.
34

 

b. Membedakan huruf yang sama bentuk dengan garis 

Tanda baca yang berupa titik-titik ciptaan al-Duwali sangat membantu 

mempermudah membaca Alquran. Tetapi huruf-huruf yang bentuknya sama dan 

ejaannya berbeda seringkali membingungkan. Ini karena huruf-huruf hijaiyah banyak 

yang mempunyai kesamaan bentuk baik ketika berdiri sendiri atau ketika di 

sambung dengan huruf lain kecuali enam huruf: alif, kaf, lam, wawu, h}a dan mim. 

Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705) seorang gubernur 

bernama al-Hajjaj bin Yusuf al-S|aqafi meminta Nasr bin ‘Ashim dan Yahya bin 

Ya’mar untuk memberi tanda pada huruf-huruf yang sama bentuknya tetapi berbeda 

ejaan. Nashr dan Yahya selanjutnya menciptakan tanda berupa garis-pendek yang 

diletakkan di atas atau di bawah huruf. Garis pendek itu bisa satu, dua atau tiga. 

Umpama: ba; diberi satu garis pendek di bawah huruf, tsa; diberi garis-pendek di 

atas huruf dan seterusnya. Bila garis pendek berjumlah tiga maka yang satu 

diletakkan di atas dua garis pendek yang berjajar. Garis-pendek yang berfungsi untuk 

membedakan huruf ini justru dibuat dengan tinta yang sama dengan tinta untuk 

menulis huruf, hitam.
35

 Tanda titik dan garis-pendek tetap dipakai selama 

pemerintahan Bani Umayyah sampai awal pemerintahan Abbasiyah ± 685-750 M.
36

 

                                                           

34
Abd. Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, Tuntunan Menulis  Halus Huruf Arab 

dengan Metode Komparatif, h. 13-14. Lihat  Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 10. 

35
Abd. Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, Tuntunan Menulis  Halus Huruf Arab 

dengan Metode Komparatif, h. 15. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 11. 

36
Karen Armstrong, Islam A Short History: Sepintas Sejarah Islam, alih bahasa Ira Puspito 

Rini (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003). Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 11. 
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c. Membalik tanda-tanda 

Setelah beberapa waktu, sistem penandaan titik dan garis pendek mengalami 

perubahan. Munculnya keluhan dari para pembaca Alquran mengenai banyaknya 

tanda yang harus disandang huruf-huruf dalam ayat Alquran yang diangap 

menyulitkan, selain itu model penandaan titik dan garis pendek dengan 

menggunakan tinta (waktu itu mesin cetak belum dikenal) memunculkan problem 

lain. Tinta yang tida bersifat permanen, artinya dalam beberapa waktu seringkali 

menjadi kabur dan bahkan hilang, bisa terkena air atau karena faktor lain 

menyebabkan garis-garis pendek menjadi seperti titik-titik atau sebaliknya, titik-

titik seperti garis (Jawa: Jumbuh). Sementara itu tinta merah yang digunakan untuk 

menulis tanda titik karena terlalu lama menjadi kehitam-hitaman menyerupai huruf 

atau garis pendek yang memang ditulis dengan tinta hitam. Sebuah fakta yang 

menunjukkan kesulitan baru karena orang menjadi bingung mana syakal (titik-titik) 

mana huruf tertentu (garis pendek).
37

 

Kesulitan ini menggerakkan seorang ahli tata bahasa Arab (nah}wu/sintaksis), 

al-Khalil bin Ahmad al-Farahidy (w.170 H) mengadakan perubahan. Al-Khalil 

membalik fungsi tanda baca-tanda baca yang diciptakan Abu Aswad dan Nashr 

Yahya. Titik-titik yang awalnya merupakan harakat, sekarang dijadikan tanda untuk 

membedakan huruf yang berbentuk sama namun berbeda ejaan. Dan tanda baca 

(syakal/harakat) al-Khalil mengambil dari huruf-huruf yang menjadi sumber bunyi 

(huruf vokal). Alif sebagai sumber bunyi ’a’. Ya sebagai sumber bunyi ’i’. Wawu 

sebagai sumber bunyi ’u’. Kepala kha sebagai tanda mati (sukun).
38

  

                                                           

37Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 11. 

38
Abd. Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, Tuntunan Menulis  Halus Huruf Arab 

dengan Metode Komparatif, h. 16. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 12. 
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Tanda untuk membedakan huruf yang bentuknya sama bisa berupa tanda titik 

atau tanda menyerupai angka. Untuk huruf-huruf yang tidak mempunyai kesamaan 

bentuk dengan huruf lainnya, tidak diberi tanda titik. Misalnya alif, lam, mim, ha.  

Untuk huruf-huruf yang berbentuk sama diberi tanda titik. Misalnya ba, ta, dan 

s\a, jim, ha dan kha. Dal dengan z\al, ra dengan za, s}ad dengan d}ad, t}a dengan z}a dan 

lainnya.  

Mushaf ‘us \ma>ni> yang menampakkan hamzah bila hamzah berada di awal 

kalimat saja dan hanya dilambangkan dengan alif. Mus}haf ‘us\ma>ni> tidak mengenal 

tidak mengenal hamzah di tengah dan di akhir kalimat. Sebab hamzah di dua tempat 

tersebut dalam mus}haf ‘us \ma>ni> semuanya diganti dengan huruf mad (alif, wawu, ya). 

Selanjutnya diciptakan tanda baru untuk menunjukkan adanya hamzah di tengah 

atau di akhir kalimat. Sebab tanda titik yang diciptakn oleh Abu Aswad al-Duali 

sebagai harakat tidak menunjukkan keberdaan hamzah.
39

 

Tanda baru tersebut ada yang berupa titik yang dibuat dengan tinta warna 

kuning atau merah. Adapula yang cukup menulis huruf pengganti hamzah dengan 

tinta kuning dan merah. Artinya, bila di tengah kalimat atau di akhir kalimat ada 

tanda titik atau huruf yang ditulis dengan warna kuning atau merah, berarti tanda 

atau huruf itu adalah hamzah.
40

 Dalam perkembangan huruf pada masa berikutnya 

hamzah tidak ditandai dengan tinta yang berbeda, tetapi sudah diberi bentuk, seperti 

tanda ra’sul ‘ain (kepala ‘ain). 

Abu Aswad al-Duwali (ketika merumuskan tanda titik untuk menunjukkan 

harakat, satu titik yang diletakkan di atas huruf untuk harakat fath}ah}, satu titik di 
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 Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 15. 

40
Ghonam Qoduri, Takmi>l Rasmi al-Usman, bab. 5, h. 100-102. Lihat Ma’rifatul Munjiah, 

Imla Teori dan Terapan , h. 15. 



128 

 

depan huruf untuk harakat dammah , dan satu titik di bawah huruf untuk kasrah) 

hanya memberi tanda dua titik, satu titik untuk menunjukkan harakat dan satu titik 

untuk menunjukkan adanya tanwin. Sehingga untuk huruf yang menerima tanwin 

fath}ah}/nas}ab, Abu Aswad meletakkan tanda dua titik di atas huruf, untuk tanwin 

dammah /rafa’ ditulis dengan dua titik di depan huruf, dan tanwin kasrah/jar Abu 

Aswad memberi tanda dua titik di bawah huruf. Semua tanda titik ini, baik titik 

harakat atau titik tanwin di tulis dengan tinta warna merah. 

Kemudian al-Khalil menyempurnakan tanda titik yang dibuat Abu Aswad 

untuk menandai tanwin dengan tanda garis. Satu titik satu garis, dan dua titik dua 

garis. Sedangkan tanda titik sendiri oleh al-Khalil digunakan untuk membedakan 

huruf-huruf yang berbentuk sama tetapi berbeda ejaan. Setelah tanda tanwin yang 

diciptakan oleh al-Khalil, tanda tanwin tidak serta merta berubah seperti sekarang. 

Ada beberapa perubahan dan perbedaan pendapat mengenai perubahan lanjutan 

tanda tanwin.  

Menurut al-Qasqasyandi, ulama muta’akhirin menggunakan huruf wawu dan 

garis yang ditulis dalam bentuk kecil dan diletakkan di atas huruf yang menyandang 

tanwin dammah atau d}ammatain. Huruf wawu menunjukkan dammah dan tanda 

garis menunjukkan tanwin. Ada pula yang menggunakan huruf wawu dobel yang 

ditulis saling berhadapan, satu wawu  menghadap ke depan dan satunya menghadap 

ke belakang dalam posisi terbalik (  ).
41

 

Tanda-tanda yang dirintis oleh al-Khalil banyak yang menjadi dasar untuk 

tanda-tanda dalam tulisan Arab sampai sekarang. Proses penyempurnaan huruf-huruf 

                                                           

41
Ghonam Qoduri, Takmi>l Rasmi al-Usmani (Universitas Bagdad Irak t.t.),  bab. 5, h. 130-

131. Lihat Ma’rifatul Munjiah, Imla Teori dan Terapan, h. 17-18.  
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hijaiyah ini terjadi pada abad ke-8 M. Tulisan atau huruf Arab yang sudah 

mengalami proses perubahan dan penyempurnaan itulah yang sekarang dipakai 

sebagai huruf Arab resmi internasional.
42

 

Demikianlah sekelumit perjalanan ringkas proses metamorfosis huruf hijaiyah, 

mulai dari bentuknya yang sangat sederhana lengkap dengan berbagai 

kekurangannya hingga menyulitkan untuk membacanya yang kemudian berubah 

wujud menjadi huruf moderen yang lengkap dengan tanda bacanya seperti yang 

digunakan pada penulisan mushaf-mushaf Alquran di seluruh dunia saat ini.  

Dari keterangan-keterangan tersebut, disimpulkan bahwa huruf hijaiyah pada 

awalnya tidak memiliki tanda baca/syakal dan belum memiliki titik yang berfungsi 

membedakan beberapa huruf yang anatominya sama seperti ح  ,ج خ  , (baca: jim, 

ha, kha). Dalam situasi seperti itu, muncul sebuah pertanyaan logis, bagaimanakah 

cara orang Arab (masa rasulullah saw. dan khulafa>’u al-ra>syidu>n hingga masa 

sebelum dirumuskannya al-d}abt/tanda baca) membaca teks yang tidak memiliki 

tanda baca, baik itu teks umum dalam urusan muamalah diantara mereka seperti 

surat perjanjian dagang terlebih dalam membaca ayat–ayat Alquran yang pada masa 

itu?.  

Jawaban dengan ilustrasi sederhana berikut diyakini bisa menjawab pertanyaan 

tersebut. Suatu hari, si A mendapatkan pesan singkat SMS (Short Message service) 

dari teman sekampus. Pesan SMS tersebut berkaitan dengan perjanjian antara si A 

dengan temannya yang akan bertemu di kampus untuk mengembalikan buku 

pinjaman di perpustakaan. Isi pesan SMS-nya adalah: 
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Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 18. 
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Mo 
 

Tak lama kemudian si A mendapatkan pesan kedua dari temannya: 

 
 

Sy sdh mo prg k kmps skrg 
 

Pada pesan SMS yang terkirim pertama, kata ‚mo‛ tidak bisa difahami apa 

maksudnya, bahkan kata tersebut tidak akan ditemukan di dalam KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). Pada pesan SMS yang kedua, kata ‚mo‛ sudah berada di 

tengah kalimat, dan singkatan-singkatan kata sebelum dan sesudahnya menggiring si 

A untuk memaknai bahwa ‚mo‛ maksudnya adalah ‚mau‛. Adapun kalimat 

sempurna dari pesan SMS kedua adalah ‚saya sudah mau pergi ke kampus 

sekarang‛.  

Ada dua (2) hal yang yang perlu dikaji lebih dalam dengan dua pertanyaan 

berikut: 

1. Pada pesan SMS yang pertama dan kedua terdapat kata ‚mo‛ dan kata tersebut 

tidak akan ditemukan di dalam KBBI. Pada pesan SMS pertama, kata ‚mo‛ tidak 

bisa difahami maksudnya. Pertanyaannya adalah mengapa ‚mo‛ bisa difahami 

maksudnya pada pesan SMS kedua padahal sengaja diplesetkan ?. 

2. Pada pesan SMS kedua, terdiri dari delapan belas (18) huruf dengan enam (6) 

spasi. Dari 18 huruf tersebut hanya satu huruf hidup (vokal) yaitu ‚o‛, 17 huruf 

lainnya adalah huruf mati (konsonan). Jika kalimat sempurnanya adalah ‚Saya 

sudah mo pergi ke kampus sekarang‛, maka kalkulasi huruf yang dihilangkan 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 43 

Ilustrasi memahami teks yang tak sempurna (Scriptio Devectiva) 

Kalimat tidak 

sempurna 
Sy sdh mo prg k kmps skrg 

Kalimat sempurna 
Saya sudah mau pergi ke kampus sekarang 

Banyaknya huruf 
4 5 3 5 2 5 8 

Kalkulasi huruf yang 

dihilangkan dan 

diplesetkan 

-2 -2 
-2 

+(1) 
-2 -1 -2 -4 

Keterangan 

Total huruf dalam kalimat: 32 huruf 

Jumlah huruf yang dihilangkan: 18 huruf  

Jumlah huruf yang diplesetkan: 1 huruf  

 Dari tabel 43 tersebut disimpulkan bahwa pada pesan SMS kedua terdapat 18 

huruf yang sengaja dihilangkan, satu (1) diantaranya ‘sengaja diplesetkan’. 

Pertanyaannya adalah, mengapa satu kalimat yang begitu banyak hurufnya sengaja 

dihilangkan, akan tetapi ternyata masih bisa dibaca dan dimaknai (difahami) dengan 

baik ?.  

Adapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kata ‚mo‛ pada pesan SMS pertama berdiri sendiri sehingga kata yang 

diplesetkan tersebut tak bisa dimaknai, sedangkan ‚mo‛ pada pesan SMS kedua 

bisa dimaknai maksudnya karena dijelaskan oleh keberadaan sederet kata sebelum 

dan sesudahnya. 

2. Kata ‚mo‛ dan sederet singkatan pada pesan SMS kedua bisa terbaca oleh karena 

faktor ‚kebiasaan‛ membaca kalimat pesan yang sengaja disingkat-singkat dan 
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diplesetkan. Inilah yang kemudian di dalam ilmu filologi
43

 dikenal dengan istilah 

Scriptio Devectiva.
44

 

 Demikian halnya dengan teks-teks berbahasa Arab pada masa sebelum 

ditemukannya tanda baca, akan terasa mudah membacanya bagi orang Arab yang 

terbiasa membaca Scriptio Devectiva/ teks yang tak sempurna.  

 Akan tetapi, jika para ulama di kalangan bangsa Arab merasa bimbang 

terhadap penulisan yang sama pada dua (2) kata yang berbeda, maka para ulama 

akan mencari solusinya, seperti kata   ِمائَة. Kata ِمائَة pada masa sebelum dirintisnya 

tanda baca dan titik pada huruf menyamai penulisan kata   ُِمْنو.  

 

نَـَها َو َبنَي َكِلَمٍة )ِمْنُو( َوٰذِلَك قـَْبَل ْلأَٱْلُقَدَماُء ٱزَاَد ُعَلَماُؤََن  ِلَف ِِفْ )ِمائٍَة( لِلتـَّْفرِْيِق بـَيـْ
َْليَـْوَم ٱْلِكَتابِيََّة ِمْن نـَُقٍط َو َحرََكٍة، َو ٱلضََّواِبَط ٱَوْضِع  لّزََِيَدِة، ٱَحاَجًة لََنا ِإىٰل ٰىِذِه  لأ

ُر ِمَن ٱِلٰذِلَك َيْدُعْو  ِء ِإىٰل َعَدِم زََِيَدتـََها َو ِكَتابـَتَـَها ٰىَكَذا : )ِمَئة (. َو ٰىِذِه ْلُعَلماَ ٱْلَكِثيـْ
أَٱ، َسَواء  زِْدََن ْلَكِلَمةُ ٱ َها أَْم َلَْ نُزِْدَىا، نَِنِطُق ِِبَا: )ِمَئًة( ِمْثَل )ِفَئةً ْل 45ِلَف ِفيـْ

.( 

Terjemahnya:  

 Para ulama terdahulu menambahkan alif pada kata   ِمائَة (alif sesudah mim) 

adalah bertujuan untuk membedakan cara penulisan antara  ُِمْنو dan  ٍِمائَة itu 

sendiri, dan itu terjadi sebelum ditemukannya titik (pada huruf) dan tanda 

tanda baca. Hari ini (ketika sudah ada titik pada huruf dan tanda baca/syakal) 

maka penambahan alif (pada kata  ٍِماَئة) tidak lagi dibutuhkan. Olehnya itu, 

                                                           
43

Ilmu yang membahas tentang teks-teks klasik 
44Scriptio Devectiva adalah naskah yang tidak sempurna. Lihat Richard Bell, Bell’s 

Instruction to the Qur’an terj. Taufik Adnan Amal, Pengantar Studi Al-Qur’an  - Edisi Revisi (Cet. II; 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 71. Faktor kebiasaan membaca Scriptio Devectiva akan 

memudahkan untuk membacanya. 
45

Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ (Libanon, t.th), h. 115. 

http://www.moswarat.com/books_dept_11_3.html.pdf (19/11/2017). 

http://www.moswarat.com/books_dept_11_3.html


133 

 

para ulama kebanyakan mengistruksikan penghapusan huruf alif pada kata 

tersebut menjadi   ِمَئة (bukan lagi  ٍِمائَة) karena ditambah alif ataupun tidak 

ditambah alif pada kata tersebut cara pelafazannya sama saja yaitu   ِمَئة sama 

halnya dengan   ِفَئة. 
 Adapun Gambaran konkritnya pada tabel berikut. 

     

Tabel 44 

Sebab-musabab munculnya penulisan  ٌِمائَة 

Terjemah 
Solusi para ulama untuk 

menghindari kekeliruan 

Kesamaan rasm sebelum 

adanya titik pada huruf 

dan tanda baca 

Seratus   مىہ ِماَئة 

Darinya (seorang pria)  ُمىہ ِمْنو 

 Bisa dibayangakan jika kedua kata tersebut berada dalam satu kalimat, 

mungkin akan sangat merepotkan mengi’rabnya jika tidak dicarikan solusi oleh para 

ulama cara penulisan yang membedakan antara keduanya.  

 Demikianlah sistem penulisan huruf hijaiyah yang sangat terbatas ruang 

geraknya ketika belum ditemukannya titik yang membedakan antara huruf yang satu 

dengan huruf yang lain serta solusi para ulama untuk menghindari kekeliruan yang 

akan menjebak para pembaca.  
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B. Profil  Mushaf  Madinah 

 Kerajaan Saudi Arabia melakukan penerbitan pada tahun 1369 H/670 Mijriyah 

atau 1949 Masehi dengan diberi nama mushaf Makkah al-Mukarramah yang bekerja 

sama dengan penerbit mushaf. Kemudian akhirnya percetakan terakhir dan 

diresmikan yang sampai sekarang dengan Mushaf Madinah mulai penerbitannya 

pada tahun 1399 Hijriyah atau 1979 Masehi.
1
 

 Mushaf Madinah
2
 memberikan keterangan dari aspek periwayatannya, baik 

dari aspek rasm maupun al-d}abt}. Mushaf Madinah ditulis berdasarkan periwayatan 

ulama-ulama rasm yang bersumber dari mushaf-mushaf hasil distribusi Khalifah 

‘Us\ma>n ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah, Madinah, dan mushaf pribadi beliau serta 

beberapa mushaf tersebut. Pola penulisan pada mushaf ini adalah sesuai dengan 

riwayat Syaikhani yaitu Abu ‘Amr al-Da>ni> dan Abu Da>wu>d Sulaiman bin Naja>h 

dengan mentarjih Abu Da>wu>d ketika terjadi perbedaan, terkadang mengambil 

riwayat lain.
3
 

                                                           

1
Muhammad Syadi>d al-Aufiy, Tat}awwur Kita>bah al-Mus{h}af al-Syari>f wa T{iba>’atuhu >, t.t., h. 

3. Lihat Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Usma>ni>, h. 50. 

2
Mushaf Madinah secara khusus adalah mushaf Alquran yang dicetak di Mujamma’ al-Malik 

Fahd lit}ibā’ati al-Mus}h}af al-Syari>f, hadiah/wakaf (tidak diperjualbelikan) dari Kha>dim al-Haramain 

al-Syari>f al-Malik Fahd ibn ‘Abd al-‘Azi>z al-Su’u>d. Mushaf Madinah banyak beredar di Nusantara, 

dibawa oleh para jama’ah haji/umrah Indonesia yang kembali ke Tanah Air. Secara umum, Mushaf 

Madinah adalah mushaf yang sistem penulisannya berkiblatmengikuti imam rasm Abu Da>wu>d.  

Sistem penulisan tanda bacanya memiliki banyak perbedaan pada sistem penulisan tanda baca dengan 

Mushaf Standar Indonesia. Di antara perbedan itu adalah adanya simbol kepala ain kecil di atas huruf 

alif (أ)jika itu adalah huruf hamzah qat}’i berbaris fathah dan dammah, dan di bawah huruf alif (إ) jika 

hamzah qat}’i tersebut berbaris kasrah. Demikan halnya dengan hamzah was}l, pada Mushaf Madinah 

ditandai dengan kepala sad kecil di atas alif (ٱ) yang mana sistem tersebut tidak terdapat pada sistem 

penulisan huruf hamzah qat}’i dan hamzah was}l pada Mushaf Standar Indonesia. Terdapat Alquran 

dan Terjemahnya (terjemahnya dalam bahasa Indonesia) yang diterbitkan di Indonesia dan sistem 

penulisan ayat-ayatnya mengikuti Mushaf Madinah, maka ini termasuk Mushaf Madinah yang 

dimaksudkan oleh penulis.      

3
Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Usma>ni>, h. 50. 
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 Jalur periwayatan mushaf bacaan imam Hafs dari ‘A<s}im adalah berdasarkan 

riwayat dari Hafs bin Sulaiman bin al-Mugi>rah al-Asadiy ‘A<s}im bin Abu al-Ku>fiy 

qira’at ‘A<s}im bin Abu Naju>d al-Ku>fiy al-T{a>bi’iy, dari Abdurrahman Abdullah bin 

Habi>b al-Sulami> dari ‘Usma>n bin ‘Affa>n, ‘Ali bin Abi T{a>lib, Zaid bin S|abit dan 

Ubay bin Ka’ab dari nabi Muhammad saw.
4
 Sedangkan dari aspek tanda baca atau 

d}abt yaitu mengambil pendapat para ulama yang dijelaskan dalam kitab ‚al-T{iraz 

‘Ala> D{abt al-Kharra>z‛ karya imam al-Tanasiy dan kitab-kitab yang lainnya dengan 

mengutip tanda baca al-Khali>l ibnu Ahmad al-Fara>hidi dan pengikutnya dari 

Masyriq.
5
 

 Saat ini Mushaf Madinah dalam produksinya ditangani khusus oleh percetakan 

raja Fahd dalam suatu Kompleks percetakan yang biaya pengoperasiannya 

ditanggung oleh kerajaan Arab Saudi, berikut profil singkat tentang Kompleks: 

1. Sejarah dan pengoperasiannya 

 Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd ( ملصحف ٱمللك فهد لطباعة ٱ جممع
 Mujamma’ al-Malik Fahd lit}ibā’ah al-Mus}haf al-Syari>f) adalah pabrik/ لشريفٱ

percetakan Alquran yang terbesar di dunia yang terletak di Madinah, Arab 

Saudi yang mencetak Alquran dan terjemahannya ke berbagai bahasa. Percetakan ini 

merupakan salah satu upaya pemerintah Arab Saudi untuk membantu agama islam 

dan kaum muslim di seluruh dunia. Raja Fahd bin ‘Abdul Azi>z telah meletakkan 

batu pertama pembangunan Kompleks percetakan pada tahun 1403 Hijriah/ 

1983 Masehi dan membuka secara resmi pada tahun 1405 Hijriah/ 1984 Masehi.
6
 

                                                           

4
Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm ‘Usma>ni>, h. 50. 

5
Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm Usmani, h. 50. 

6
Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Percetakan_Al-Qur%27an_Raja_Fahd, 20/1/2018. Mushaf 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Fahd_dari_Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/1983
https://id.wikipedia.org/wiki/1984
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Percetakan_Al-Qur%27an_Raja_Fahd
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 Seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan dunia islam atas Alquran, 

terjemahnya ke berbagai bahasa yang dituturkan oleh muslim di berbagai dunia, dan 

merawat berbagai ilmu-ilmu Alquran, juga membantu penyebaran al-hadi>s\ dan 

sejarah nabi, pemerintah Arab Saudi memiliki peran utama dalam menyebarkan 

agama islam dan membantu kaum muslim.  

 Percetakan ini telah memproduksi rata-rata 10 juta kopi Alquran per tahunnya, 

dan mendistribusikannya ke seluruh benua, dan juga mencetak lebih dari 160 

terjemah sejumlah 193 juta kopi. Selain itu, juga terdapat studi dan penelitian yang 

berlanjut untuk membantu percetakan Alquran dan al-hadi>s\ dan terus menggunakan 

teknik percetakan yang paling modern. Setiap tahunnya Kompleks percetakan ini 

dikunjungi oleh 400 ribu pengunjung. Sampai saat ini, Kompleks percetakan ini 

sudah mencetak 264 juta cetakan (Alquran, terjemah, buku-buku islam dan 

sebagainya) sejak dibukanya percetakan ini.  

2. Manajerial  

Manager senior  

a. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu Syaikh sebagai Pembina 

Umum Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd di Madinah. 

b. Syaikh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh 

sebagai Penasehat Presidensi Umum untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa, Wakil 

Pembina Umum Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd di Madinah. 

3. Pembinaan Kompleks Percetakan 

                                                                                                                                                                      
Madinah ditulis oleh seorang kaligrafer asal Syiria yang bernama Usman Taha, lihat Ali Akbar, 

‚Suhuf-Jurnal kajian Alquran dan Kebudayaan: Pencetakan Mus}h}af  Alquran di Indonesia‛, Lajnah 

Pentashihan M ushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl 4, no. 2 (2002): h. 

280-281. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Shalih_bin_Abdul_Aziz_bin_Muhammad_Alu_Syaikh&action=edit&redlink=1
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 Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd berada dibawah naungan 

Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Berikut ini 

beberapa divisi utama Kompleks Percetakan: 

a. Badan tertinggi. 

b. Dewan Ilmiah. 

c. Komite Ilmiah untuk peninjauan. 

d. Komite Pengawasan untuk rekaman. 

e. Pusat Terjemah. 

f. Pusat Pelayanan Sunnah dan Sejarah Nabi. 

g. Pusat Studi Alquran. 

h. Pusat Pelatihan dan Rehabilitasi Teknis. 

4. Fasilitas  

 Pabrik-pabrik di percetakan ini mempunyai 12 alat cetak Ronald yang 

mempunyai kecepatan cetak 10 ribu lembar perjam dalam semua warna. Mesin cetak 

film yang ada di sana mempunyai kecepatan cetak 60 ribu lembar per jam. Di dalam 

Kompleks penjilidan, ada 60 mesin dengan kecepatan kerja yang terkenal sangat 

cepat. Mesin-mesin ini diperlengkap dengan alat-alat elektronik yang bisa melihat 

kesalahan cetak. Untuk penanggulangan kesalahan, ada alat penjahit kertas untuk 

menempel dan menambah yang kurang.
7
 

 Di bidang pengeditan, ada keistimewaan yang barangkali tidak didapat pada 

percetakan lain di dunia. Pertama, dikerjakan oleh lembaga khusus yang punya 

spesialisasi dalam bidang tajwid, qira>’at, dan rasm dalam satu lembaga yang 

                                                           

7
Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Percetakan_Al-Qur%27an_Raja_Fahd, 20/1/2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Percetakan_Al-Qur%27an_Raja_Fahd
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diberanggotakan ulama-ulama. Kedua, diedit bagian demi bagian dalam waktu dua 

menit saja. Terakhir, diteliti dengan jeli. Bahkan, cetakan dalam lembar besar ini 

dibawa ke sejumlah ulama besar untuk diteliti tiap hurufnya dengan kaca pembesar. 

Di bagian pengeditan, ada 600 tenaga pengedit.  

 Rombongan pengunjung percetakan akan dipertunjukkan mana-mana saja yang 

salah, tetapi banyak yang tak bisa. Maka, petugaslah yang menunjukkan kesalahan. 

Percetakan ini berkerja untuk perkembangan Islam semata, bukan bisnis. Semua 

biaya ditanggung kerajaan.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
Kompleks Percetakan Alquran Raja Fahd, Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Percetakan_Al-Qur%27an_Raja_Fahd, 20/1/2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lup
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Percetakan_Al-Qur%27an_Raja_Fahd
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C. Profil Mushaf  Standar Indonesia 

1. Sejarah lahirnya Mushaf  Standar Indonesia  

Para ulama dan ulama Alquran, para mufassir, para qa>ri' , para h}uffa>z}, para 

khat}t}at} Alquran, dengan keahlian dan kepakaran di bidangnya masing-masing satu 

sama lainnya memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara kesucian dan 

kemurnian serta orisinalitasnya. Begitu pula umat Islam pada umumnya. Karena itu 

bila ada upaya sedikit saja dari pihak-pihak lain untuk merusak kesucian dan 

kemurnian serta orisinalitasnya, maka akan muncul reaksi dari masyarakat, 

khususnya umat Islam.
1
 

Berkaitan dengan upaya-upaya pemeliharaan kesucian dan kemuliaan Alquran 

tersebut ada suatu lembaga yang secara fungsinonal diberi tugas untuk itu. Lembaga 

tersebut adalah Lajnah Pentashih Mushaf Alquran. Untuk selanjutnya disebut 

Lajnah.
2
 Sejak 2007 bernama Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran.

3
   

Lajnah secara kelembagaan dibentuk pada 1 Oktober 1959 berdasarkan 

Peraturan Menteri Muda Agama No. l1 Tahun 1959. Bahkan sebelum dibentuknya 

Lajnah, sudah ada Alquran yang ditashih.
4
 

                                                           

1
E. Badri Yunardi, ‚Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia‛, Jurnal Lektur Keagamaan 

3, no. 2 (2005): h. 279-280. https://dokumen.tips/documents/badri-yunardi-sejarah-lahirnya-mushaf-

standar-indonesia.html.pdf (03/12/2017). 

2
E. Badri Yunardi, ‚Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia‛, Jurnal Lektur Keagamaan 

3, no. 2 (2005): h. 280. 

3
Ali Akbar, ‚Suhuf-Jurnal kajian Alquran dan Kebudayaan: Pencetakan mushaf Alquran di 

Indonesia‛, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl 

4, no. 2 (2002): h. 275. https://www.scribd.com/doc/131924495/Pencetakan-Mushaf-Al-Qur-an-di-

Indonesia pdf (19/09/2017). 

4
E. Badri Yunardi, ‚Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia‛, Jurnal Lektur Keagamaan 

3, no. 2 (2005): h. 280. 

https://dokumen.tips/documents/badri-yunardi-sejarah-lahirnya-mushaf-standar-indonesia.html.pdf
https://dokumen.tips/documents/badri-yunardi-sejarah-lahirnya-mushaf-standar-indonesia.html.pdf
https://www.scribd.com/doc/131924495/Pencetakan-Mushaf-Al-Qur-an-di-Indonesia
https://www.scribd.com/doc/131924495/Pencetakan-Mushaf-Al-Qur-an-di-Indonesia


140 

 

Keberadaan Lajnah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperkuat lagi 

dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. I Tahun 1982. Berdasarkan KMA 

tersebut, tugas-tugas Lajnah yaitu: 

1. Meneliti dan menjaga kemurnian mushaf Alquran, rekaman, bacaan, terjemahan 

dan tafsir Alquran secara preventif dan represif; 

2. Mempelajari dan menyelidiki untuk mengetahui mushaf Alquran bagi orang biasa 

(awam) dan bagi tunanetra (Alquran Braille), rekaman bacaan Alquran dalam 

kaset/piringan hitam dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia; 

3. Menyetop pengedaran mushaf yang belum ditashih oleh Lajnah.5 

Untuk memperlancar tugas pentashihan yang dilakukan oleh Lajnah, terbit 

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang penetapan mushaf 

standar. Mushaf standar merupakan acuan agar para anggota Lajnah untuk 

menjalankan tugasnya. Ada tiga jenis mushaf standar yang secara resmi menjadi 

pedoman kerja bagi Lajnah dan dengan demikian secara resmi dapat diterbitkan dan 

diedarkan di Indonesia.
6
 

Pertama, mushaf Alquran rasm ‘us\ma>ni>. Penetapan mushaf standar ini 

berdasarkan mushaf cetakan Bombay, karena model tanda baca dan hurufnya telah 

dikenal luas oleh umat Islam di Indonesia sejak puluhan tahun sebelumnya, bahkan 

jika dihitung sejak awal peredarannya di Nusantara telah mencapai satu abad lebih.  

                                                           

5
E. Badri Yunardi, ‚Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia‛, Jurnal Lektur Keagamaan 

3, no. 2 (2005): h. 280. 

6
Ali Akbar, ‚Suhuf-Jurnal kajian Alquran dan Kebudayaan: Pencetakan Mushaf Alquran di 

Indonesia‛, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl 

4, no. 2 (2002): h. 275-276.  
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Kedua, mushaf Alquran "Bah}riyah"
7
 yung cenderung memiliki rasm imla>’i. 

Mushaf ini modelnya diambil dari mushaf cetakan Turki yang kaligrafinya sangat 

indah. Jenis mushaf ini juga telah digunakan secara luas oleh umat Islam di 

Indonesia, khususnya di kalangan para penghafal Alquran, dengan ciri setiap 

halaman diakhiri dengan akhir ayat. 

Ketiga, mushaf Alquran Braille, yaitu mushaf bagi para tunanetra. Mushaf ini 

menggunakan huruf Braille Arab sebagaimana diputuskan oleh Konferensi 

Internasional Unesco Tahun 1951, yaitu al-Kitabah al-‘Arabiyyah al-Nafirah. Dalam 

penulisannya, jenis mushaf ini menggunakan prinsip-prinsip rasm ‘us \ma>ni> dalam 

batas-batas tertentu yang bisa dilakukan.
8
 

2. Latar Belakang Penulisan Alquran Standar 

a. Pedoman pentashihan bagi Lajnah  

Pedoman Pentashihan bagi Lajnah sebagai lembaga yang memiliki tugas-tugas 

pokok pentashihan di bidang Alquran perlu memiliki pedoman kerja yang sifatnya 

tertulis untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hal itu dimaksudkan untuk 

memperlancar tugas para anggota Lajnah. Bila dijumpai hal-hal yang meragukan 

anggota Lajnah, pedoman tersebut menjadi acuannya. Bagi anggota Lajnah yang 

baru, permasalahan yang pernah ditemukan dan dibahas oleh anggota Lajnah 

sebelumnya, tidak akan terulang kembali membahas permasalahan yang sama. 

                                                           

7
Bahriyah adalah percetakan milik Angkatan Laut Turki Usmani yang banyak mencetak 

buku-buku keagamaan, selain Mushaf  Al-Qur'an. Ali Akbar, ‚Suhuf-Jurnal kajian Alquran dan 

Kebudayaan: Pencetakan Mushaf  Alquran di Indonesia‛, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl 4, no. 2 (2002): h. 276 

8
Ali Akbar, ‚Suhuf-Jurnal kajian Alquran dan Kebudayaan: Pencetakan Mushaf  Alquran di 

Indonesia‛, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl 

4, no. 2 (2002): h. 276 
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Pedoman (praktis) tersebut memuat aturan dan tata-cara penulisan Alquran yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan Alquran rasm ‘us\ma>ni>.9 

b. Adanya berbagai ragam tanda baca dalam Alquran  

Mushaf Alquran yang beredar di kalangan umat Islam Indonesia hingga kurun 

waktu tahun 1970-an tidak terlalu banyak ragamnya. Corak Alquran yang beredar 

dapat diklasifikasikan kepada Alquran Bombay, Pakistan dan Alquran Bah}riyah  

cetakan Istambul. Pada saat itupun belum banyak penerbit, yang secara khusus 

menerbitkan Alquran. Penerbit-penerbit tersebut seperti, CV. Afif Cirebon, PT. Al-

Ma'arif Bandung, CV. Salim Nabhan Surabaya, dan PT. Tintamas Jakarta.10 

Namun demikian bila dicermati segi tanda-tanda bacanya akan dijumpai 

berbagai ragam tanda baca yang berbeda satu sama lainnya. Keragaman tanda-tanda 

baca tentu akan mempengaruhi pada bagaimana ayat-ayat Alquran itu dibaca para 

pembacanya. Untuk yang sudah terbiasa (baca: lancar) membaca Alquran boleh jadi 

tanda baca itu diabaikan. Artinya sekalipun tanda baca itu kurang tepat, ayat-

ayatnya tetap akan dibaca dengan benar.
11

 

c. Kecenderungan Masyarakat Menggunakan Satu Model Alquran  

Lajnah dalam melaksanakan tugas-tugas pentashihan sering mendapatkan 

kesulitan ketika menemukan sejumlah kesalahan (karena teknis pencetakan) yang 

sulit untuk diperbaiki oleh penerbitnya. Kesulitan tersebut diakibatkan oleh model 

tulisan yang terlalu rapat, huruf-hurufnya dalam satu kata (Arab: kalimat) 

                                                           

9
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bertumpuk-tumpuk, dan penempatan tanda-tanda baca tidak pada tempatnya. 

Sementara model Alquran tersebut paling disukai oleh pembaca (umat Islam) karena 

huruf-hurufnya tebal-tebal dan jelas sehingga mudah dibaca oleh pembaca lanjut usia 

sekalipun.12 

d. Alquran Luar Negeri: Model Penerbitan Alquran di Indonesia  

Alquran terbitan luar negeri memiliki variasi tersendiri dalam hal penggunaan 

harakat, tanda baca, dan tanda waqaf. Lajnah dapat menerima penggunaan tanda-

tanda baca itu sebagai suatu model yang digunakan dalam suatu Alquran. Namun 

ketika Alquran itu dijadikan model penerbitan Alquran di Indonesia dan tanda-tanda 

bacanya digunakan bersama-sama (sebagai variasi), dapat menimbulkan 

kebingungan di kalangan pembaca awam.13 

Hal itu dikarenakan ada beberapa harakat atau tanda baca yang belum dikenal 

(familiar) bagi masyarakat muslim Indonesia. Untuk itu diperlukan penatapan 

(model) harakat, tanda baca, dan tanda waqaf mana untuk dijadikan acuan penerbit 

Alquran di Indonesia pada masa mendatang, seiring dengan makin bertambahnya 

penerbit Alquran yang memerlukan model Alquran sebagai pedomannya.14 

e. Variasi Tanda-tanda Baca Alquran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pendataan terhadap sejumlah Alquran yang 

beredar di Indonesia, yaitu Alquran terbitan Timur Tengah, Mesir, 
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Pakistan/Bombay, Alquran Bah}riyah/Istambul, dan terbitan Indonesia sendiri 

dijumpai variasi penggunaan harakat, tanda-tanda baca, dan tanda waqaf. 

Adapun Tanda waqaf dalam berbagai Alquran yang beredar di Indonesia 

beragam jenisnya yang dilambangkan dalam huruf: mim, lam alif, jim, sad, zai, sad 

lam ya, qaf, qaf dan fa/qif, ta, kaf, sin (untuk saktah), dan mu'a>naqah. Begitu pula 

terdapat keragaman penempatan tanda-tanda waqaf tersebut pada ayat-ayat 

Alquran. Penempatan tanda-tanda waqaf tersebut akan mempengaruhi dalam 

memahami arti dan tafisran ayat yang berbeda antara satu mufassir dengan mufasir 

lainnya. Dalam hal memaknai/memahami fungsi tanda waqaf itu sendiri akan 

berpengaruh terhadap penulisan harakat pada ayat-ayat Alquran tersebut. Sebagai 

ilustrasi, suatu ayat yang di dalamnya ada tanda waqaf lazim pada suatu kata 

tertentu, seyogyanya kata selanjutnya dibaca ibtida>'. Dan kata tersebut harus diberi 

harakat lengkap supaya mudah dibacanya.
15

 

3. Pengertian Alquran Standar 

Timbul sebuah pertanyaan, apakah Alquran Standar ?. Tidak ada perbedaan 

mendasar antara Alquran Standar (Indonesia) dengan Alquran lainnya yang beredar 

di kalangan umat Islam baik di Indonesia maupun di negara lainnya.
16

 Dilihat dari 

segi tulisannya, Alquran Standar menggunakan kaidah-kaidah penulisan rasm 

‘us\ma>ni>. Karena itu Alquran Standar Indonesia
17

 adalah mushaf ‘us\ma>ni> juga. 
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Perbedaan dengan Alquran lainnya, seperti dengan mushaf Alquran terbitan Saudi 

Arabia misalnya terletak pada penggunaan beberapa harakat, tanda-tanda baca dan 

tanda waqaf.18
 

Dalam hal penetapan tanda-tanda baca menjadi tanda-tanda baca yang 

distandar karena diperlukan waktu yang cukup panjang. Dan untuk menemukan 

formula tanda-tanda baca tersebut melibatkan para ulama ahli Alquran dari berbagai 

pesantren, dan kalangan cerdik cendikia dalam bidang Alquran. Diperlukan 9 

(sembilan) kali Musyawarah Kerja (Musker) Ulama ahli Alquran beserta Lajnah 

untuk membahasnya sehingga terwujud apa yang disebut mushaf ‘us \ma>ni> standar 

lndonesia.
19

 

Secara singkat dapat diuraikan di sini tahap demi tahap kesembilan 

Musyawarah Kerja Ulama dan hasil yang dicapai untuk tujuan tersebut. Butir-butir 

pada setiap Musker merupakan kesepakatan para ulama peserta musyawarah yang 

dijadikan pedoman dasar dan rambu-rambu dalam penulisan mushaf ‘us \ma>ni> standar 

Indonesia. 

 

                                                                                                                                                                      
yaitu Mujamma’ al-Malik Fahd lit}ibā’ah al-Mus}h}af al-Syari>f yang terdapat di Madinah, Arab Saudi 

juga memproduksi Mushaf Standar Indonesia (mushaf yang sistem penulisan tanda bacanya 

‘mengikuti’ ketetapan Musker tersebut). Menurut Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M. Ag., (Dosen 

Bahasa dan Sastra Arab Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), pemerintah Arab Saudi biasanya 

membagi-bagikan/menghadiahkann mushaf kepada para jama’ah haji sesuai dengan Alquran standar 

negaranya masing-masing. Orang Pakistan akan diberikan Mushaf Standar Pakistan, demikianlah 

seterusnya (orang Indonesia akan diberikan Mushaf Standar Indonesia). Disampaikan dalam Ujian 

Tutup, tanggal 28 Februari 2018. Dengan demikian, maka mushaf — yang mengikuti sistem penulisan 

yang sesuai dengan hasil Musker tersebut— yang diproduksi oleh Mujamma’ al-Malik Fahd lit}ibā’ati 

al-Mus}h}af al-Syari>f di Madinah, Arab Saudi pun merupakan Mushaf Standar Indonesia dan masuk 

objek penelitian ini, karena ‘bukan hanya’ tentang dimana mushaf itu diterbitkan, akan tetapi tentang 

bagaimana sistem penulisan tanda bacanya dalam mushaf tersebut.  

18
E. Badri Yunardi, ‚Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia‛, Jurnal Lektur Keagamaan 

3, no. 2 (2005): h. 282-283.  
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4. Tahapan rencana penyusun Alquran Standar. 

a. Musker ulama ahli Alquran I, Ciawi, 5-9 Februari l974. Butir-butir yang 

disepakati: 

1) Alquran menurut bacaan Imam H{afs yang rasmnya sesuai dengan rasm 

Alquran yang terkenal dengan nama Bah}riyah cetakan Istambul, dijadikan 

pedoman penulisan mushaf Alquran di Indonesia, dengan catatan apabila 

ternyata masih terdapat kalimat-kalimat yang sukar dibaca perlu dijelaskan 

dalam lampiran tersendiri; 

2) Mushaf Alquran tidak boleh ditulis selain dengan rasm ‘us\ma>ni> kecuali dalam 

keadaan darurat; 

3) Naskah Pedoman Penulisan dan Pentashihan Mushaf Alquran yang disusun 

oleh Lembaga Lektur Keagamaan Departemen Agama menurut rasm ‘us \ma>ni> 

dijadikan pedoman dalam Penulisan dan Pentashihan Alquran di Indonesia.
20

 

b. Musker ulama ahli Alquran II, Cipayung, 2l-24 Februari 1976  

1) Mushaf Alquran terbitan Departemen Agama tahun 1960, sebagai pedoman 

untuk penulisan tanda-tanda baca dalam menulis mushaf ‘us \ma>ni> standar 

Indonesia; 

2) Menambah tanda-tanda baca yang tidak ada pada mushaf tersebut tetapi 

dipandang perlu untuk memudahkan para pembaca sebagaimana tertulis pada 

daftar terlampir; 
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3) Mushaf bagi orang khawas, untuk menghafal Alquran pedoman ini tidak 

mengikat, asal saja tidak merubah bacaannya dari ketentuan-ketentuan yang 

berlaku; 

4) Menyadari bahwa metode penulisan Arab Braille dari Unesco setelah 

dilengkapi dengan tanda-tanda baca untuk Alquran oleh 3 negara Islam 

Yordania, Mesir dan Pakistan, dianggap cukup baik untuk penulisan Alquran 

Arab Braille ; 

5) Menyadari perlunya keseragaman penempatan tanda-tanda baca itu, karena 

masih adanya sedikit perbedaan dalam penempatannya; 

6) Dalam mengusahakan penyempurnaan tanda-tanda baca Alquran Arab Braille, 

dirintis jalan menuju Alquran Arab Braille yang mirip dengan tulisan Alquran 

Awas yang telah ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran, baik tulisan 

maupun tanda-tanda bacanya; 

7) Kepada Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam yogyakarta dan Badan 

Pembina Wyata Guna Bandung agar dipersiapkan hal-hal yang diperlukan 

untuk penyeragaman penulisan Alquran Braille ; 

8) Guna melaksanakan Pentashihan Alquran Arab Braille Lajnah Pentashih 

Mushaf Alquran diharapkan mempunyai anggota yang menguasai tulisan Arab 

Braille ; 

9) Pedoman Dasar dalam bacaan adalah rekaman bacaan Syekh Muhammad 

Khali>l al-Hus}a>ri>.21 
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c. Musker ulama ahli Alquran III, Jakarta, 7-9 Februari 1977  

1) Penulisan Alquran Arab Braille secara rasm ‘us\ma>ni> dapat disetujui. Yang 

menyulitkan bagi kaum tunanetra dipermudah dengan penulisan imla>’iyah, 

seperti kata al-shala>h ; 

2) Harakat Fathatain  diletakkan pada huruf yang memilikinya;  

3) Tanda Madd Ja>iz, Madd Wa>jib, dan Madd La>zim Mus\aqqal Kalimy/H{arf 

digunakan seperti pada Alquran Awas; 

4) Penulisan Lafz} al-Jala>lah, ditulis seperti pada Alquran Awas; 

5) Penempatan huruf-huruf yang tidak berfungsi mengikuti Alquran Awas dengan 

memberikan harakat pada huruf sebelumnya; 

6) Ta'anuq al-waqaf  menggunakan titik 3-6 dan 2-3-4-5; 

7) Tanwin was}l disesuaikan dengan penulisan Alquran Bah}riyah tanpa 

menuliskan nun kecil; 

8) Tanda tasydid pada huruf pertama untuk idga>m tidak diperlukan; 

9) Merumuskan Rencana Pedoman Pentashihan Alquran Braille; 

10) Merumuskan Bahan Alquran Braille Induk.
22

 

d. Musker ulama ahli Alquran IV, Ciawi, 15-17 Maret 1978  

1) Menerima (hasil) rumusan Team Penulisan Alquran Braille yang telah 

dilaksanakan sampai dengan Juz X sebagai Standar Alquran Braille di 

lndonesia dengan catatan penyempurnaan dalam rumusan yang lebih 

representative serta dilengkapi dengan pembuatan index; 
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2) Perlu dilanjutkan penulisan Alquran Braille (standar) untuk juz berikutnya  

(XI-XXX); 

3) Membentuk Team Penyusun Alquran Braille dari unsur Lajnah, Yaketunis, dan 

Lembaga Pendidikan dan Rehabilitasi Tunanetra Wyata Guna; 

4) Team menyempurnakan Pedoman Penulisan Alquran Braille dan Penyusunan 

Sejarah dan Perkembangan Alquran Braille di Indonesia.23 

e. Musker ulama ahli Alquran V, Jakarta, 5-6 Mret 1979  

1) Rumusan Penulisan Alquran Braille dan Pedoman Penulisannya merupakan 

pegangan/acuan; 

2) Hal-hal baru dari hasil penulisan juz XI -XXX perlu dihimpun untuk diteliti; 

3) Team memperbaiki Alquran Braille 30 Juz berdasarkan rumusan-rumusan 

tersebut pada angka 1; 

4) Tanda-tanda waqaf yang telah disepakati untuk penulisan Alquran (standar) 

perlu diteliti oleh Lajnah dalam konsistensi penempatannya; 

5) Dengan semakin banyaknya upaya penerjemahan Alquran, Lajnah perlu 

menginventarisir terjemahan ayat-ayat yang belum tepat untuk disesuaikan 

berdasarkan kitab-kitab mara>ji’/rujukan yang mu'tamad.24 

f. Musker ulama ahli Alquran VI, Ciawi, 5-7 Januari 1980  

1) Menyeragamkan dan menyederhanakan penggunaan 12 macam tanda waqaf 

pada Alquran Depag terbitan tahun 1960 menjadi 7 macan tanda waqaf untuk 

Alquran Standar; 
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2) Tanda-tanda waqaf pada diktum I dipergunakan untuk penulisan Alquran 

‘us\ma>ni> dan Bahry serta Alquran Braille. Untuk Alquran Braille dikecualikan 

penggunaan tanda waqaf (صلى dan  قلى ) diganti dengan ص dan ط; 

3) Menyetujui pedoman penulisan dan pentashihan Alquran Braille yang disusun 

oleh Team dan Lajnah. 

g. Musker ulama ahli Alquran VII, Ciawi, 12-14 Januari 1981  

1) Menugaskan kepada Lajnah untuk memperbaiki model penulisan kata-kata 

yang berhimpitan dan penempatan harakat yang tidak pada tempatnya; 

2) Penulisan nun was}l yang ada di tengah-tengah ayat dan sebelumnya berharakat 

tanwin, tanwin tersebut ditulis dengan dammah, kasrah atau fathah, dan nun 

was}l-nya diberi harakat kasrah; 

3) Tanda s}ifr lonjong digunakan pada kata (اان) kecuali bila berhadapan dengan 

hamzah was}l ; 

4) Tanda isymam, ima>lah, dan tas}il menggunakan (lafal) kata dimaksud yang 

diletakkan di bawah kata tersebut, sedang bacaan masyhur menggunakan huruf 

 ;di atasnya (س)

5) Penulisan hamzah sa>kinah menggunakan hamzah kecil di atas alif, sedangkan 

sukun berbentuk separoh bulatan, agar berbeda dengan s}ifr bundar (s}ifr 

mustadir); 

6) Kata yang ada huruf ya dan alif  za>’idah, dalam Alquran Braille  ditulis dengan 

menggunakaan khat} imla>’i> ; 
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7) Penulisan tasydi>d idga>m pada kalimat di awal ayat tidak menggunakan 

tasydi>d, sedang di tengah ayat tetap diperlukan.25 

h. Musker ulama ahli Alquran VIII, Tugu Bogor, 22-24 Fabruari 1982  

1) Menyetujui draft Pedoman Penulisan Alquran Braille sebagai Pedoman 

Penulisan Alquran Braille Standar; 

2) Menyempurnakan tanda-tanda baca dan cara penulisan Juz 1-30 Alquran 

Braille, sebagai dasar penulisan Alquran Braille standar.
26

 

i. Musker ulama ahli Alquran IX, Jakarta, 18 - 20 Februari 1983  

1) Menyetujui hasil penulisan Alquran standar ‘us\ma>ni> sebagai Alquran Standar 

Indonesia; 

2) Menugaskan kepada Lajnah untuk meneliti dan mentashih secara cermat draf 

Alquran Standar ‘us\ma>ni> untuk diterbitkan dan diluncurkan pada Musker X 

tahun 1984; 

3) Melanjutkan Penulisan Alquran Bah}riyah sebagai Alquran standar untuk para 

h}uffa>z}.27 

j. Musker ulama ahli Alquran X, Masjid Istiqlal, 28-30 Maret, 1984  

1) Menetapkan Alquran standar ‘us\ma>ni>, Bah}riyah dan Alquran Braille hasil 

Musker Ulama Alquran I-IX sebagai Alquran standar Indonesia; 
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2) Menyambut baik dikeluarkannya KMA No. 25 Tahun 1984, tentang penetapan 

Alquran Standar, dan menetapkannya sebagai pedoman dalam mentashih 

Alquran; 

3) Memasyarakatkan Alquran Standar di kalangan para penerbit Alquran dan 

umat Islam di seluruh Indonesia; 

4) Mengusahakan agar rujukan Alquran Standar yang terdiri dari, Index tanda 

waqaf, lndex perbedaan penulisan ‘us\ma>ni> dan Bahri, Pedoman pentashihan 

Mushaf Alquran dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat serta 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris guna kepentingan negara 

tetangga.28 

k. Musker ulama ahli Alquran XI, Masjid Istiqlal, 19 - 2l Maret 1985  

1) Alquran standar yang disahkan berdasarkan KMA N0. 2511984 merupakan 

usaha memelihara kesucian dan kemurnian Alquran; 

2) Untuk lebih meningkatkan usaha tersebut Lajnah dapat menerima saran-saran 

berdasarkan sumber-sumber/referensi seperti kitab Al-itqa>n fi> ‘ulu>m Alquran 

dan lainnya; 

3) Menyambut ide penyusunan cara mengajarkan Alquran dan Tajwid yang 

mendukung Alquran Standar dengan menggunakan alat-alat elektronik; 

4) Buku tentang cara mengajarkan Alquran Braille Standar yang disusun oleh 

Yaketunis dan Badan Pembina Wyata Guna supaya diperbanyak dan 

disebarluaskan pada masyarakat; 
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5) Alquran Braille Standar 30 Juz dalam bentuk gambar dapat digunakan untuk 

memasyarakatkan Alquran Braille melalui yayasan-yayasan; 

6) Meningkatkan penyebarluasan Alquran Braille Standar oleh Proyek Pengadaan 

Kitab Suci Alquran Departemen Agama.
29

 

l. Musker ulama ahli Alquran XII, Masjid Istiqlal, 26-27 Maret 1986  

1) Mengusahakan agar Mushaf Alquran Standar Bah}riyah dapat dimasyarakatkan 

sebelum Musker Ulama Alquran XIII Tahun 1987; 

2) Mendorong agar semua penerbit Alquran melaksanakan Instruksi Menteri 

Agama No. 7 Tahun 1984, tentang penggunaan Mushaf Alquran Standar; 

3) Mengusahakan tewujudnya cita-cita mendirikan Museum Nasional Alquran di 

Indonesia; 

4) Mengusahakan agar eksperimen penggunaan alat-alat elektronik menjadi paket 

untuk membantu proses belajar mengajar Alquran.
30

 

m. Musker ulama ahli Alquran XIII, Tugu Bogor, 12-14 Maret 1987  

1) Menyetujui ide tentang paket tajwid dan pengajaran Alquran dengan bantuan 

elektronik agar direalisasikan dan disempurnakan; 

2) Mendukung langkah-langkah pemasyarakatan Alquran Standar yang dinrnjang 

dengan mesin cetak offset, pemberian tanda tashih untuk satu kali terbit, dan 

kesediaan penerbit mengganti mushaf karena kesalahan teknis percetakan; 

3) Keharusan Penerbit melaksanakan KMA No.25 tahun 1984; 
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4) Mengusahakan pembuatan anak master Mushaf Alquran standar untuk 

disebarluaskan ke seluruh kantor Departemen Agama hingga tingkat 

kecamatan. 

n. Musker ulama ahli Alquran XIV, Ciawi Bogor, 25-27 Februari 1988  

1) Merumuskan progmm penyimpanan/pelestarian Naskah Alquran standard an 

kelengkapannya; 

2) Menerima Pedoman Transliterasi arab Latin, berdasarkan SKB Menag dan 

Mendikbud No. 158/1987 dan 0543bN/1987; 

3) Pedoman Transliterasi Arab Latin perlu dilengkapi dengan beberapa Tanda 

Tajwid untuk membaca Alquran dengan benar. Pedoman tersebut digunakan 

dalam keadaan darurat.
31

 

o. Musker ulama ahli Alquran XV, Jakarta, 23-25 Maret 1989  

1) Menerima baik hasil penulisan Mushaf Alquran lil-h}uffa>z} (Mushaf Alquran 

Bah}riyah/Alquran sudut) untuk segera dimasyarakatkan penulisannya; 

2) Komputerisasi Alquran dipandang perlu untuk mulai dirintis pelaksanaannya, 

karena computer sebagai alat bantu audio visual cangih dalam mempelajari 

Alquran; 

3) Perlu segera melaksanakan pentashihan casset/rekaman Alquran yang beredar 

dan yang akan diedarkan untuk mendapat Tanda Tashih; 

4) Untuk kepentingan bacaan Murattal diperlukan adanya master rekaman bacaan 

30 juz; 
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5) Menyusun Pedoman Tajwid Alquran Transliterasi yang praktis bagi pemula 

sebagai kelengakapan pedoman Transliterasi Arab-Latin.
32

 

6) Dari rangkaian 15 kali musyawarah ulama Alquran, butir-butir kesepakatan 

musyawarah ke I sampai IX sebagai dasar pokok dalam penulisan mushaf 

‘us\ma>ni> standar Indonesia yang intinya disimpulkan sebagai berikut: 

5. Segi Rasm/Tulisan  

a. Mushaf ‘us\ma>ni> standar Indonesia ditulis berdasarkan rasm ‘us \ma>ni> kecuali 

dalam keadaan darurat. 

b. Alquran menurut bacaan Imam H{afs yang rasmnya sesuai dengan rasm Alquran 

yang terkenal dengan nama Bah}riyah cetakan Istambul, dijadikan pedoman 

penulisan Mushaf Alquran di Indonesia, dengan catatan apabila ternyata masih 

terdapat kalimat-kalimat yang sukar dibaca perru dijelaskan dalam lampiran 

tersendiri. 

6. Segi Tanda Baca 

a. Tanda-tanda baca Alquran terbitan Departemen Agama tahun 1960, sebagai 

pedoman untuk penulisan tanda-tanda baca dalam menulis mushaf ‘us\ma>ni> 

standar Indonesia ditambah dengan tanda-tanda baca yang tidak ada pada Mushaf 

tersebut tetapi dipandang perlu untuk memudahkan para pembaca. (sebagaimana 

tertulis pada daftar terlampir.)  

b. Tanda waqaf hasil penyeragaman dan penyederhanaan dari Alquran Depag 

terbitan tahun 1960 dari 12 menjadi 7 tanda waqaf digunakan dalm penulisan 

Mushaf ‘us\ma>ni> Standar Indonesia. 
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c.  Tanda-tanda waqaf yang telah disepakati untuk penulisan Mushaf ‘us\ma>ni> 

standar Indonesia harus diteliti oleh Lajnah dalam konsistensi penempatannya. 

d. Tanda-tanda waqaf yang disederhanakan tersebut digunakan pula untuk penulisan 

Alquran standar Bah}riyah dan Alquran Braille. Untuk Alquran Braille 

dikecualikan penggunaan tanda waqaf (صلى dan قلى) diganti dengan ص dan 

 Penulisan nun was}l yang ada di tengah-tengah ayat dan sebelumnya .ط

berharakat tanwin, tanwin tersebut ditulis dengan dammah, kasrah atau fathah, 

dan nun was}lnya diberi harakat kasrah.  

e. Tanda s}ifr lonjong digunakan pada kata  (اان) kecuali bila berhadapan dengan 

hamzah was}l.  

f. Tanda Isyma>m, lma>lah, dan Tas}il digunakan kata (lafal) dimaksud yang 

diletakkan di bawah kata tersebut, sedang bacaan masyhur menggunakan huruf 

  .di atasnya (س)

g. Dalam penulisan hamzah sakinah digunakan hamzah kecil di atas alif, dan tanda 

sukun berbentuk separoh bulatan, agar berbeda dengan s}ifr bundar (s}ifr 

mustadir).33 

7. Penulisan Alquran Braille  

a. Methode penulisan Arab Braille dari Unesco setelah dilengkapi dengan tanda-

tanda baca untuk Alquran oleh 3 negara Islam Yordania, Mesir dan Pakistan, 

dianggap cukup baik untuk penulisan Alquran Arab Braille Standar Indonesia'  

b. Dalam penulisan Alquran Arab Braille standar Indonesia, dirintis jalan menuju 

Alquran Arab Braille yang mirip dengan tulisan Alquran Awas yang telah 
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ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran, baik tulisan maupun tanda-tanda 

bacanya.  

c. Alquran Arab Braille ditulis dengan rasm ‘us\ma>ni>. Hal yang menyulitkan dalam 

penulisannya bagi kaum tunanetra dipermudah dengan penulisan Imla’iyah, 

seperti kata al-s}ala>h.  

d. Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta dan Badan Pembina Wyata 

Guna Bandung diberi tugas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk 

penyeragaman. 

e. Penulisan Alquran Braille, bersama-sama dengan Lajnah Pentashih Mushaf 

Alquran. 

f. Hasil rumusan Team Penulisan Alquran Braille yang telah dilaksanakan sampai 

dengan Juz X diterima sebagai standar Alquran Braille di Indonesia dengan 

catatan penyempurnaan dalam rumusan yang lebih representative serta dilengkapi 

dengan pembuatan index.  

g. Hal-hal baru dari hasil penulisan juz XI -XXX perlu dihimpun untuk diteliti.  

h. Penetapan Mushaf Standar  

i. Menyetujui Hasil penulisan Alquran standar ‘us \ma>ni> sebagai Alquran Standar 

Indonesia.  

j. Menugaskan kepada Lajnah untuk meneliti dan mentashih secara cermat draft 

Alquran Standar ‘us\ma>ni> untuk diterbitkan dan diluncurkan (pada Musker X) 

tahun 1984. 
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k. Menetapkan Alquran standar ‘us\ma>ni>, Bah}riyah dan Alquran Braille hasil Musker 

Ulama Alquran I-IX sebagai Alquran Standar Indonesia.34 

8. SK Penetapan Alquran Standar dan Pemasyarakatannya 

a. Keputusan Menteri Agama No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Alquran 

standar, dan menetapkannya sebagai pedoman dalam mentashih Alquran.  

b. Lajnah Pentashih Mushaf Alquran ditugaskan untuk memasyarakatkan Alquran 

standar di kalangan para penerbit Alquran dan umat Islam di seluruh Indonesia. 

9. Jenis Alquran Standar  

Ada 3 (tiga) jenis Alquran standar yang secara resmi dikeluarkan oleh Lajnah.  

Pertama, Alquran standar 30 Juz, yaitu mushaf Alquran yang bisa 

digunakan/dibaca oleh umat Islam.  

Kedua, Mushaf Alquran Braille, yaitu mushaf Alquran yang digunakan/dibaca 

umat Islam kalangan Tunanetra. Alquran Braille menggunakan huruf Braille Arab 

dengan rumus-rumus yang khusus dibuat untuk itu. Rumus-rumus yang digunakan 

untuk Arab Braille ini sebagimana diputuskan oleh Konferensi Intemasional 

UNESCO Tahun 1951. Nama rumus-rumus Arab Braille ini Al-Kita>bah al-

'Arabiyyah al-Nafirah. Sekalipun demikian dalam penulisannya menggunakan 

kaedah penulisan Rasm ‘us\ma>ni> sebagaimana untuk penulisan Mushaf biasa dalam 

batas-batas tertentu yang bisa dilakukan. Begitu pula penggunaan harakat, tanda-

tanda baca dan tanda-tanda waqafnya.  

Ketiga: Alquran Bah}riyah (Alquran lil-h}uffa>z}) dengan ciri-ciri umum sebagai 

berikut: 
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a. Setiap halaman Alquran (kecuali surat al-Fatihah dan awal Surat Al-Baqarah) 

terdiri dari 15 baris.  

b. Ayatnya selalu diakhiri pada setiap sudut (pojok) halaman sebelah kiri.  

c. Setiap akhir ayat tidak diberi nomor, tetapi cukup diberi tanda khusus. Setiap 

madd T{abi>’i tidak diberi tanda sakin. Idgham tidak diberi tanda tasydi>d, juga 

iqlab tidak diberi mim kecil/iqlab. Rasmnya ditulis menurut rasm ‘us \ma>ni> dan 

imla’i>. 

d. Ha d}ami>r belum menggunakan kasrah tegak dan dammah terbalik.
35

 

10. Ciri-ciri (kekhasan) Alquran Standar  

a. Bersumber pada Alquran ‘us\ma>ni>. 

b. Pembakuan dalam Tanda-tanda Baca (Hasil-hasil Musker Ulama I-IX dan X-XV). 

c. Letak nis}f Alquran (Wal Yatalat}t}af) berada di tengah halaman sebelah kiri. 

Mayarakat Indonesia umumnya sangat teliti kalau hendak membeli mushaf 

Alquran. Begitu teliti sehingga sewaktu hendak membeli, diperhatikan di mana 

letak nis}f Alquran kata وليتلطف itu. وليتلطف adalah pertengahan Alquran yang 

dalam mushaf cetakan lama atau cetakan baru, diletakan di tengah-tengah 

halaman sebelah kiri. Sehingga kalau di tempat itu tidak tampak kalimat tersebut 

dengan tulisan yang berwarna merah dianggapnya masih kurang memenuhi 

seleranya. Sehingga jutaan mushaf Alquran dicetak dengan gaya baru seperti itu. 

Ada pula Alquran yang meletakkan kata وليتلطف halaman tengah sebelah kanan 

yang dipelopori oleh Penerbit Sulaiman Mar'i Singapura yang kemudian dicontoh 
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oleh Penerbit Salim Nabhan Surabaya. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk 

tulisan pada juz 15.  

d. Bentuk khat} untuk menulis Mushaf Alquran Standar Indonesia memilih bentuk 

khat} nasakh. Dalam hal ini terdapat perbedaan gaya tulisan, seperti model khat} 

nasakh  pada Alquran terbitan India atau Pakistan yang terkenal dengan nama 

Mushaf Alquran Bombay dengan bentuk tulisannya tebal-tebal, sedangkan tulisan 

nasakh pada Alquran dari negara-negara Arab umumnya tipis-tipis. Untuk orang 

awam bentuk yang disenagi adalah bentuk khat} nasakh versi Bombay yang tebal-

tebal itu, karena cukup jelas untuk dibaca. Sedangkan bentuk yang tipis-tipis 

tampak kabur. 

e. Nun kecil (ن) tanda iz}ha>r tidak digunakan. Dalam beberapa jenis Alquran terdapat 

tanda iz}ha>r berupa nun kecil. Selain banyak jumlahnya, tanda tersebut 

dikhawatirkan dianggap sebagai tanda waqaf. Karena itu tanda tersebut tidak 

dibubuhkan pada Alquran standar.  

f. Harakat atau tanda baca ditempatkan pada tempat yang sebagaimana mestinya. 

Kekeliruan membaca Alquran dapat terjadi karena tanda baca atau harkatnya 

tidak menempati tempat yang semestinya. Hal semacam itu selain mengganggu 

dalam arti bisa membuat orang salah sewaktu membaca Alquran juga bisa 

berakibat salah arti.  

g. Tidak terdapat kata-kata yang ditulis bertumpuk-tumpuk atau berhimpitan. Hal 

semacam itu selain menyulitkan bagi pembaca, juga bisa berakibat menjadi salah 

arti. Untuk menghindari salah baca dan salah arti maka penulisan yang bertumpuk 

sudah dibenahi dalam Mushaf Alquran Standar Indonesia.  
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h. Potongan kalimat (kata) yang tidak semestinya sudah dibetulkan. Ada terdapat 

beberapa kata didalam Alquran yang dipisahkan cara penulisannya yang 

menyalahi kaedah penulisan bahasa Arab. Bagi yang tidak memahami suku kata 

dalam bahasa Arab, hal itu tidak kentara kalau itu salah memotong kata. Contoh: 

 36.ان اقذفيه seharusnya ان اقذ فيه

i. Memang dibaca tidak akan salah, tetapi bagi yang mengerti bahasa Arab akan 

tampak ganjil pemotongan yang demikian itu. Oleh karena itu dalam Mushaf 

Alquran Standar lndonesia hal serupa itu telah dibenahi sebaik mungkin. 

j. Sambungan yang kurang mengena di awal baris atau akhir baris sudah diteliti dan 

diperbaiki.  

k. Konsistensi antara waqaf dengan harakat/tanda baca. 

l. Seperti telah diketahui bahwa diantara perbedaan yang timbul dalam Alquran 

Standar adalah penyederhanaan penggunaan tanda waqaf dari 12 macam menjadi 

7 macam. Penjelasan penggunaan tanda waqaf tersebut dapat dilihat dalam tabel. 

Tanda waqaf tersebut akan diikuti oleh tanda-tanda yang sesuai dengan fungsi 

tanda waqaf tersebut.37 

11. Landasan Penulisan Alquran  

Pada dasarnya rasm pada Mushaf Standar Indonesia mengacu pada 

Alquran/mushaf terbitan Departemen Agama tahun 1960, dan sebagai pedoman 

untuk tanda-tanda baca. Pembahasan tentang sistem penulisan/rasm Alquran dalam 

musker-musker ulama ahli Alquran tersebut berpatokan pada Alquran tersebut 
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(Alquran Depag 1960). Artinya, selama tulisan rasm yang ada dalam Alquran 

tersebut mempunyai rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tulisan yang 

ada itu dibakukan saja, apakah tulisan itu berdasarkan pada sistem yang ditulis oleh 

Al-Da>ni> atau oleh Abu Da>wu>d.  

Akan tetapi, bila tidak sesuai dengan salah satu dari dua buku pokok tersebut, 

maka dilakukanlah penyesuaian sesuai dengan kaidah yang ada pada salah satu 

rujukan yang ada itu. Dengan demikian sistem penulisan Alquran Standar Indonesia 

tidak berkiblat kepada salah satu imam rasm tersebut. Oleh karena itu, di dalam 

Mushaf Standar Indonesia sistem penulisannya ada kalanya mengacu kepada al-Da>ni> 

dan adakalanya mengacu kepada Abu Da>wu>d. Sebagai contoh dapat dilihat pada 

tabel berikut ini :  

 

Tabel 45 

Sistem penulisan Abu Dawud dan al-Da>ni yang diadopsi dalam penulisan 

 Mushaf Standar Indonesia 

No Ayat Abu Da>wu>d Al-Da>ni> 
Standar 

Indonesia 

1 QS 40:60 َاِخِرْيَن
َ
ِخِرْيَنَ د  Abu Da>wu>d دٰ

2 QS 3:79 َ نَ ٖ
ّ
ِني  نََ َربّٰ ٖ

ّ
اِني   <Al-Da>ni َربَّ

3 QS 9:112 َ
َ
ِئُحْون

َالسّٰٓ
َ
ِئُبْون

ّٰٓ
َ الت

َ
اِئُحْون

َالسّٰٓ
َ
ِئُبْون

ٓ
ا
ّٰ
 <Al-Da>ni الت

4 QS 5:111 ََن َنَ الَحَواِرّيٖ ِرّيٖ  Abu Da>wu>d الَحٰو

5 QS 5:112 َ َ َحََسٰت  ات   Abu Da>wu>d َحََسَ

6 QS 34:37 َِت
ٰ
ُرف
ُ
غ
ْ
اِتَ ال

َ
ُرف
ُ
غ
ْ
 Abu Da>wu>d ال

38
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Adapun standar dalam penulisan Alquran standar digunakan berbagai kitab 

rujukan di antaranya:  

a. Al-ltqa>n fi 'ulu>m al-Qur'a>n, Jalaluddin al-Suyu>t}i, Beirut, Da>r al-Fikr, tahun 1977. 

b. Lat}a>'if al-Baya>n fi Rasm al-Qur'a>n, Muhammad Ahmad Abu Zitihar, Mesir, 

Muhammad Ali S{ubaih wa Aula>dih, Tanpa Tahun. 

c. Mana>hil al-‘lrf>an, Muhammad ‘Abd al-‘Az}hi>m al-Zarqa>ni>, Mesir, Isa al-Ba>b al-

Halabi, Juz l, Tanpa Tahun.  

d. Ja>mi' al-Baya>n fi> Ma'rifah Rasm  al-Qur'a>n, Sayyid Ali Ismail Handawi, Riya>d}, 

Da>r al-Furqa>n, Tahun 1410 H. 

e. Mushaf  Alquran terbitan tahun 1960.  

f. Mushaf  Alquran (Ayat-ayat Pojok) terbitan Menara Kudus 7.  

g. Mushaf  Alquran terbitan Mesir, Saudi Arabia, Pakistan dan Bombay.
39

 

12. Fungsi Alquran Standar  

a. Pedoman dalam Pentashihan  

b. Pedoman dalam Penerbitan Alquran 

Demikian sejarah dan latar belakang terwujudnya Mushaf Alquran Standar 

Indonesia, sebagai pedoman dalam pentashihan Lajnah dan acuan bagi para penerbit 

Alquran di Indonesia yang bertujuan memberi manfaat dalam rangka mengenal 

keberadaan Lajnah dan mushaf standar ‘us\ma>ni>, Bah}riyah dan Alquran Braille yang 

diterbitkan dan beredar di Indonesia.
40
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D. Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) 

1. Sejarah Singkat 

Pemerintah dan umat Islam Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap 

upaya pemeliharaan Alquran melalui berbagai usaha, antara lain melalui 

pembentukan Lajnah Pentahihan mushaf Alquran, tim penerjemah Alquran dan 

penulisan tafsirnya, lembaga pendidikan dan pengajaran Alquran, dan 

penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an. 

Sebagai wujud perhatian pemerintah untuk menjamin kesucian teks Alquran 

dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Alquran tersebut, pada 

tahun 1957 dibentuk suatu lembaga kepanitiaan yang bertugas mentashih 

(memeriksa/mengoreksi) setiap mushaf Alquran yang akan dicetak dan diedarkan 

kepada masyarakat Indonesia. Lembaga tersebut diberi nama Lajnah Pentashih 

Mushaf Alquran. Namun keberadaan lembaga ini tidak muncul dalam struktur 

tersendiri, dan hanya merupakan semacam panitia adhoc. Lembaga tersebut menjadi 

bagian dari Puslitbang lektur Keagamaan, bahkan dalam PMA Nomor 3 Tahun 2006 

tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama nomenklatur Lajnah tidak 

disebut sama sekali, meskipun tugasnya terurai dalam tugas pokok dan fungsi (itu 

poksi). Padahal Lajhah mengemban tugas yang berat dan penting dengan volume dan 

cakupan pekerjaan yang luas, serta tanggung jawab yang besar, karena terkait 

dengan kajian dan pemeliharaan kitab suci Alquran. 

Tugas-tugas Lajhah semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman 

dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1982 keluar Peraturan Menteri Agama Nomor 1 

tahun 1982, yang isinya antara lain menyebut tugas-tugas Lajhah pentashih, yaitu 

(1) meneliti dan menjaga mushaf Alquran, rekaman bacaan Alquran, terjemah dan 
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tafsir Alquran secara preventif dan represif; (2) mempelajari dan meneliti kebenaran 

mushaf Alquran, Alquran untuk tunanetra (Alquran Braille), bacaan Alquran dalam 

kaset, piringan hitam dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia; 

dan (3) menyetop peredaran mushaf Alquran yang belum di tashih oleh Lajnah 

Pentashih Mushaf Alquran. 

Sepanjang perjalanan Lajnah sejak pertama kali didirikan pada tahun 1957 

hingga saat ini tercatat 16 kali pergantian ketua/kepala Lajnah: 

1. H. Abu Bakar Aceh (1957-1960); 

2. H. Ghazali Thaib (1960-1963); 

3. H. Mas’udin Noor (1964-1966); 

4. H. A. AminNashir (1967-1971); 

5. H.B. Hamdani Ali, MA., M.Ed. (1972-1974); 

6. H. Sawabi Ihsan, MA. (1975-1978); 

7. Drs. H. Mahmud Usman (1979-1982); 

8. H. Sawabi Ihsan, MA. (1982-1988); 

9. Drs. H. Abdul Hafidz Dasuki (1988-1998); 

10. Drs. H.M. Kailani Eryono (1998-2001); 

11. Drs. H. Abdullah Sukarta (2001-2002); 

12. Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M. Sc, (2002-2007); 

13. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (2007-2014); 

14. Drs. H. Hisyam Ma’sum, M. Si (Juni-sept 2014); 

15. H. Abdul Halim Ahmad, Lc., M.M. (Sept 2014-Maret 2015); 

16. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA (Kepala LPMQ Maret 2015-

Sekarang). 
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Tugas-tugas Lajnah tahun 2007 masih sebatas mentashih Alquran dengan 

segala macam produknya. Namun belakangan ini tugas-tugas Lajnah menjadi 

semakin luas. Sehubungan dengan itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan 

menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Agama dan untuk meningkatkan dayaguna dan hasil-guna 

pelaksanaan tugas dibidang pentashihan dan pengkajian Alquran, keluarlah peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah 

Pentashihan Mushaf Alquran. 

Di dalam Peraturan menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2007 Bab I pasal 1, 

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian 

dan pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 

Sejak keluarnya PMA tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan 

Mushaf Alquran turut berubah sesuai dengan tugas dan fungsi Lajnah dalam diktum 

tersebut, sehingga organisasi ini mencakup 3 bidang, yaitu (1) Bidang 

Pentashihan,(2) Bidang Pengkajian Alquran, dan (3) Bidang Bayt Alquran dan 

dokumentasi dan (4) Sub Bagian Tata Usaha. Khusus Pengelolaan Bayt Alquran dan 

Museum Istiqlal telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 

2007 tentang Pencabutan keputusan menteri Agama Nomor E/50 Tahun 2002 

tentang Susunan Personalia Pengelolaan Bayt Alquran dan Museum Istiqlal Taman 

Mini Indonesia Indah. Sejak keluarnya PMA No. 3 Tahun 2007 inilah tugas 

pengelolaan Bayt Alquran dan Museum Alquran di bawah Lajnah Pentashihan 

Mushaf Alquran. 
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Saat ini LPMQ menempati Gedung Bayt Alquran & Museum Istiqlal yang 

diresmikan pada tanggal 20 April 1997 oleh Presiden RI pada waktu itu, Soeharto. 

Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 20.013 m2 dengan luas bangunan ± 20.402 

m2. Arsitek pembangunan gedung ini adalah Ir. Achmad Noe’man. Gedung ini 

terdiri atas empat lantai yang masing-masing berfungsi sebagai masjid, main hall, 

museum shop, dan ruang pamer (lantai 1), ruang pamer dan audio visual (lantai 2), 

perkantoran dan ruang perpustakaan (lantai 3), dan ruang seminar (lantai 4). 

2. Visi dan Misi 

a. Kementrian Agama 

1) Visi 

‚Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, 

mandiri dan sejahtera lahir batin.‛ (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 

2010) 

2) Misi 

a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 

b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 

c) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, 

pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 

d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

e) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

b. Badan Litbang dan Diklat 

1) Visi 
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Terwujudnya Badan Penyusunan kebijakan Berbasis Penelitian dan 

Pengembangan, dan Tersedianya Sumberdaya Manusia Professional di 

Lingkungan kementrian Agama. 

2) Misi 

a) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan kehidupan 

keagamaan; 

b) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan 

agama dan keagamaan; 

c) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan 

khazanah keagamaan; 

d) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan 

khazanah pendidikan keagamaan; 

e) Meningkatkan kualitas pentashihan, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf 

Alquran serta optimalisasi Museum Bayt Alquran dan Museum Istiqlal; 

f) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan tenaga administrasi; 

g) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan tenaga pendidikan dan teknis keagamaan; 

h) Meningkatkan kualitas tata kelola Badan Litbang dan Diklat kementrian 

Agama, dan 

i) Meningkatkan jaringan kelembagaan. 
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c. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran 

1) Visi 

Terwujudnya kebijakan pembangunan agama di bidang penyebaran mushaf 

Alquran dan sosialisasi Alquran berdasarkan penelitian Lajnah Pentashihan 

Mushaf Alquran. 

2) Misi 

a) Meningkatkan kualitas pentashihan mushaf Alquran dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. 

b) Meningkatkan kualitas pengkajian Alquran dalam rangka meningkatan 

kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan 

beragama, serta peningkatan pengkayatan moral dan etika keagamaan. 

c) Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan pemeliharaan manuskrip 

mushaf, produk Alquran cetak maupun elektronik, dan benda benda 

keislaman, dengan mengoptimalkan fungsi Bayt Alquran dan Museum 

Istiqlal. 

3) Tugas dan Fungsi Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran 

a. Tugas 

Menyelenggarakan pentashihan, pengkajian dan penertiban Alquran 

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang 

dan Diklat. 

b. Fungsi 

(1) Perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pentashihan, pengkajian, 

dan penertiban Alquran 
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(2) Perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pentashihan, 

pengkajian, dan penertiban Alquran 

(3) Perumusan kebijakan dan perencanaan program serta pelaksanaan 

kegiatan di bidan pengelolaan Bayt Alquran dan dokumentasi 

(4) Penertiban surat tanda tashih dan surat izin beredar Alquran 

(5) Sosialisasi dan pelaporan hasil-hasil kegiatan Pentashihan Mushaf 

Alquran. 

3. Bagan organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran  
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4. Sumber Daya Manusia 

a. Jumlah Pegawai 

 

Tabel 46 

Pegawai LPMQ 

No. Status pegawai  Jumah  

1 Pegawai Negeri Sipil  71 

2 
Pegawai pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (P3K) 9 

Total  80 

 

b. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tenaga Pentashih 

Para pentashih yang ada di LPMQ ini berjumlah 20 orang para penghafal 

Alquran (hafiz) yang berasal dari sejumlah pesantren Alquran dan 

perguruan tinggi Alquran. Selain pentashih dari LPMQ ada juga pentashih 

dari kalangan ulama dan pakar Alquran dari sejumlah lembaga dan 

perguruan tinggi.  

 

1 

8 

51 

11 

Pejabat Struktural  

Peneliti 

  
Litkayasa 

  
Pejabat Fungsional Umum 
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5. Tata Kerja dan Kegiatan  

a. Prosedur Pengajuan Pentashihan 

Sebagai satker yang melayani pentashihan mushaf Alquran, LPMQ 

menetapkan sejumlah prosedur dan ketentuan bagi para penerbit yang mengajukan 

naskahnya ke LPMQ. Prosedur tersebut dibuat untuk memudahkan, baik untuk 

pentashih sendiri, maupun bagi para penerbit mushaf Alquran yang mengajukan 

naskahnya ke LPMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 
Berkas Lengkap ? 

Ya 

LPMQ 

Memverifikasi 

Dokumen 

 

Penerbit Melengkapi 

Berkas 

Mulai 

 

Penerbit mengajukan 

permohonan pentashihan 

 

Ya 

Selesai 

LPMQ Menerbitkan 

Tanda Tashih 

Pentashih melakukan 

Pentashihan 

Naskah Sudah 

Shahih ? 
Tidak 

Penerbit Melengkapi 

berkas 
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b. Keragaman Naskah Mushaf Alquran  

Naskah yang diajukan penerbit ke LPMQ sangat variatif dan beragam. 

Naskah-naskah tersebut terdiri dari Alquran 30 juz, Alquran dan terjemahannya, 

Alquran dan tafsirnya, Alquran dan terjemah dilengkapi dengan tajwid warna, 

Alquran transliterasi, Tafsir, Alquran digital, Alquran Braile, Juz ‘Amma, Surah Ya-

sin, hingga kaligrafi Alquran. Untuk melakukan tugas ini, para pentashih berupaya 

melakukan pentashihan secara optimal agar naskah yang ditashih benar-benar 

terhindar dari kesalahan.  

c. Sidang Reguler Pentashihan  

Sidang reguler pentashihan merupakan forum untuk mendiskusikan hal-hal 

yang penting terkait dengan pentashihan mushaf Alquran, serta sebagai forum untuk 

merekomendasikan diterbitkannya Surat Tanda Tashih terhadap naskah Alquran 

yang telah ditashih. Sidang reguler ini melibatkan sejumlah pakar dan ulama 

Alquran dari sejumlah lembaga dan perguruan tinggi. Forum ini juga digunakan 

untuk membahas dinamika dan persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan 

penatshihan mushaf Alquran.  

d. Sistem Pelayanan Pentashihan Mushaf Alquran (SP2MQ) 

Pelayanan pentashihan online ini dihadirkan guna memudahkan penerbit dalam 

melakukan proses dan prosedur penytashihan. Melalui pelayanan ini, penerbit yang 

ingin mengajukan permohonan pentashihan ke LPMQ, harus mendaftar terlebih 

dahulu dan selanjutnya melengkapi persyaratan yang diajukan secara online. Lebih 

dari itu, melalui pelayanan berbasis online ini, penerbit bisa membantu proses 

pentashihan yang sedang dilakukan LPMQ. Selain itu, sistem pelayanan ini juga 
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menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat, khususnyaberkaitan dengan 

temuan kesalahan pada mushaf Alquran yang beredar di tengah masyarakat.  

e. Sidang Pleno Pentashihan 

Sidang pleno diselenggarakan untuk membahas persoalan-persoalan spesifik 

yang berkaitan dengan pentashihan mushaf Alquran seperti rasm, waqaf ibtida’, 

pedoman tajwid warna. Sidang tersebut diadakan guna mengkaji dan merusmuskan 

jawaban atas persoalan yang dihadapi.  

f. Pengawasan Peredaran Mushaf Alquran  

Kegiatan pengawasan memiliki beberapa sasaran, yaitu penerbit, percetakan 

dan peredarannya di tengah masyarakat seperti distributor, toko buku, msjid, 

pesantren, dan pengguna lainnya. Pengawasan pentashihan terhadap penerbit antara 

lain dilakukan terhadap proses penyiapan naskah. Sedangkan pada percetakan, 

pengawasan difokuskan untuk melihat dan mengamati proses pencetakan guna 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan pada hasil cetak Alquran, baik 

yang bersifat substansi maupun teknis, hingga pada perlakuan terhadap kertas sisa 

(waste) Alquran yang sudah tidak terpakai lagi.  

Sementara pengawasan peredaran mushaf di tengah masyarakat seperti di 

toko, di masjid atau di tempat lainnya dimaksudkan sebagai upaya preventif jika 

ditemukan adanya kesalahan, LPMQ bisa meminta penerbit untuk menarik produk 

tersebut. Selain itu, bidang pentashihan juga merespon pengaduan dan masukan dari 

masyarakat berkaitan dengan mushaf Alquran yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, baik dari segi tulisan, penerjemahan atau lainnya.  
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g. Pembinaan Pentashihan Mushaf Alquran  

Pembinaan pentashihan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, mulai 

daripengajar Alquran, dosen, pegawai Kemenag, Ormas dan masyarakat yang banyak 

berinteraksi dengan kitab suci Alquran. Kegiatan ini bermaksud membangun 

kesadaran masyarakat.  

h. Pembinaan Internal Pentashih 

Pembinaan Internal pentashih diselenggarakan untuk meningkatkan sumber 

daya pentashih, terutama di bidang pengetahuan Alquran atau ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan Alquran. Pembinaan ini diadakan untuk  memperkaya pengetahuan 

pentashih di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.  

i. Bidang pengkajian Alquran 

Penerbitan Jurnal Suhuf (Jurnal Kajian Alquran). Jurnal Suhuf sebagai wahana 

interaksi ilmiah dalam kajian Alquran. Jurnal ini tidak hanya memuat artikel dari 

para penulis di lingkungan Lajnah, baik itu dari dalam maupun luar negeri, dengan 

beragam latar belakang akademis, baik dari kalangan peneliti, dosen, ataupun 

mahasiswa. Jurnal ini terbit pertama kali pada tahun 2008 dengan dua nomordalam 

tiap tahun. Sejak tahun 2011 Jurnal Suhuf ditetapkan sebgai majalah Berkala Ilmiah 

Terakreditasi oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan sejak Tahun 2015 

Jurnal suhuf dapat diakses secara daring (online) dengan alamat: 

jurnalsuhuf.kemenag.go.id   

j. Penelitian dan pengembangan 

  Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama memilliki tugas di 

antaranya melakukan penelitian yang berkaitan dengan Alquran dan ke Alquran. 

Penelitian yang dilakukan oleh LPMQ lebih diarahkan pada penelitian kebijakan 
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(Policy Research). Pilihan tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan bisa 

mendukung program kerja Badan Litbang secara khusus, dan Kementrian Agama 

secara khusus. Beberapa judul penelitian yang pernah dilaksanakan adalah: 

1) Profil Lembaga Tahfiz Alquran di Nusantara.  

2) Biografi para penghafal Alquran di Nusantara. 

3) Penggunaan Mushaf Standar di Indonesia dan lain-lain 

k. Produk Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran 

Mushaf Standar Indonesia adalah bagian yang sangat penting dari LPMQ. 

Karena mushaf inilah yang menjadi master dan rujukan di Indonesia, khususnya para 

penerbit dalam menerbitkan dan mencetak Alquran dalam sejarahnya, Mushaf 

Standar ini tidak lahir dalam waktu yang singkat, namun dihasilkan melalui 

musyawarah dan perumusan yang panjang. Dalam kaitan ini, Mushaf Standar 

didefinisikan sebagai mushaf Alquran yang dibakukan cara penulisannya dengan 

tanda baca (syakl) termasuk tanda waqaf-nya, sesuai dengan hasil yang dicapai 

dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Alquran yang berlangsung selama 9 tahun, 

dari tahun 1974 s/d. 1983 dan dijadikan pedoman bagi penerbit yang menerbitkan 

mushaf Alquran di Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 

25/1984 tentang penetapan mushaf Alquran Standar dan Instruksi Menteri Agama 

No. 7 tahun 1984 tentang penggunaan mushaf Alquran Standar sebagai pedoman 

dalam mentashih Alquran. Mushaf Standar terdiri dari Mushaf Alquran Standar 

‘Usmani>, Bahriyah dan Braille.   

1) Alquran dan Terjemahannya  

2) Alquran dan tafsirnya 

3) Alquran dan Braille Terjemahannya  
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4) Pedoman Membaca dan Menulis Alquran Braille 

5) Sejarah penulisan Mushaf Alquran Standar Indonesia1 dan lain-lain 

Demikianlah, para ulama dan ulama Alquran, para mufassir, para qari-qariah , 

para huffa>z, para khattat Alquran, dengan keahlian dan kepakaran di bidangnya 

masing-masing satu sama lainnya memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara 

kesucian dan kemurnian serta orisinalitasnya. Begitu pula umat Islam pada 

umumnya. Karena itu bila ada upaya sedikit saja dari pihak-pihak lain untuk 

merusak kesucian dan kemurnian serta orisinalitasnya, maka akan muncul reaksi dari 

masyarakat, khususnya umat Islam. Berkaitan dengan upaya-upaya pemeliharaan 

kesucian dan kemuliaan Alquran tersebut ada suatu lembaga yang secara fungsinonal 

diberi tugas untuk itu. Dan Lembaga tersebut adalah Lajnah Pentashih Mushaf 

Alquran.2  

 

                                                           

1
Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Profil Lajnah Pentashihan Alquran (2016). 

2
E. Badri Yunardi, ‚sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia‛, Jurnal Lektur Keagamaan 

3, no. 2 (2005): h. 279-280.  
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BAB IV 

TINJAUAN KAIDAH IMLA TERHADAP SISTEM PENULISAN HAMZAH 

QAT{‘I DAN HAMZAH WAS{L DALAM QS AL-BAQARAH  

VERSI MUSHAF MADINAH DAN MUSHAF STANDAR INDONESIA 

A. Tinjauan kaidah imla terhadap sistem penulisan hamzah qat}’i pada QS al-Baqarah 

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia. 

Tinjauan kaidah imla terhadap sistem penulisan hamzah qat}’i pada QS al-

Baqarah versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia merujuk kepada teori 

dalam kaidah imla sebagai berikut: 

ْلَكََلِم، ِمْثٌل: ٱلَِِّتْ ُتْكَتُب َو يُ ْنَطُق ِِبَا َداِئًما َسَواٌء َأَكاَنْت ِحْ َأوَِّل ٱْلَقْطِع ِىَي ٱََهَْزُت 
ُر  ُر(، أَْم ِحْ َوَسِطِو، ََنُْو: )َحَضَر أَِمي ْ ي ْ َنْت ِحْ َأوَِّل ْلَمِديْ َنِة(، َوَسَواٌء َأَكاٱ)َأَكَل َسَِ

، أَْم ِحْ َوَسِطَها، ِمْثٌل: )َسَأَل(، أَْم ِحْ َطَرِفَها، ٱْلَمثَ َلْْيِ ٱْلَكِلَمِة، َكَما ِحْ ٱ لسَّابَِقْْيِ
 .1 قَ َرأَ( ِمْثٌل:)

Terjemah:  

Hamzah qat}’i adalah hamzah yang selalu ditulis dan dilafalkan, apakah ketika 

berada di awal pengucapan seperti  ُي ْر  atau terletak di pertengahan َأَكَل َسَِ

pengucapan seperti  ُر ْلَمِديْ َنةِ ٱَحَضَر أَِمي ْ  atau terletak di awal kata sebagaimana 

pada contoh di atas ( لَ َأكَ   dan  ُر  atau terletak di pertengahan kata seperti (أَِمي ْ

 .قَ َرأَ  atau di akhir kata seperti َسَألَ 

Hamzah qat’i terbagi menjadi tiga (3) kelompok berdasarkan posisinya di 

dalam sebuah kata, yaitu: 

                                                           

1
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’ h. 139. 
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1. Hamzah qat’i awal,
2
 yaitu hamzah qat’i yang terdapat di awal kata seperti: 

 Selanjutnya akan lebih akrab disebut dengan istilah ‚hamzah .أَْدُرسُ  ,َأْْحَدُ 

qat’i‛; 

2. Hamzah qat’i mutawassit}ah,
3
 yaitu hamzah qat’i yang terletak di pertengahan 

kata, seperti:  ٌِفَئةٌ  ,َكْأس. Selanjutnya akan disebut dengan istilah ‚hamzah 

mutawassit{ah‛; 

3. Hamzah qat’i mutat}arrifah,
4
 yaitu hamzah qat’i yang terletak di akhir kata 

seperti:  َبَرِئَ  ,قَ َرأ. Selanjutnya akan disebut dengan istilah ‚hamzah 

mutat}arrifah‛. 

Penulisan dan pengelompokan hamzah qat}’i dan hamzah was}l  di dalam 

tabel-tabel pada penelitian ini, akan digunakan tiga (3) macam warna5, yaitu warna 

merah, hitam dan abu-abu. Penggunaan warna-warni tersebut bertujuan untuk 

membantu pembaca dalam menemukan hamzah qat}’i dan hamzah was}l yang menjadi 

                                                           

2
Hamzah qat}’i yang terletak di awal kata diistilahkan dengan hamzah qat’i awal. Di dalam 

buku-buku imla yang menjadi rujukan lebih populer dengan istilah hamzah qat’i, maka untuk 

selanjutnya akan disebut hamzah qat’i.  

3
Hamzah qat}’i yang terletak di pertengahan kata disebut dengan hamzah qat’i mutawassit}ah. 

Di berbagai referensi imla yang menjadi rujukan lebih populer dengan istilah hamzah mutawassitah, 

maka selanjutnya jika disebutkan hamzah mutawassitah berarti yang dimaksud adalah hamzah qat}’i  

‘bukan’ hamzah was}l karena hamzah was}l hanya terdapat di awal kata dan tidak pernah terletak 

dipertengahan kata. 

4
Hamzah qat}’i yang terletak di akhir kata diistilahkan dengan hamzah qat}’i mutat}arrifah. Di 

dalam buku-buku imla yang menjadi rujukan lebih populer dengan istilah hamzah mutat}arrifah, maka 

selanjutnya jika disebutkan hamzah mutat}arrifah berarti yang dimaksud adalah hamzah qat}’i  ‚bukan‛ 

hamzah was}l karena hamzah was}l hanya terdapat di awal kata dan tidak pernah terletak di akhir kata. 

5
Warna merah (.) adalah hamzah qat}’i dan hamzah was}l yang menjadi objek dalam 

penelitian ini, warna hitam (.) adalah bagian tak terpisahkan dengan kata yang ber-hamzah 

qat}’i/was}l tersebut, warna abu-abu (.) adalah kata/huruf yang tidak ada kaitannya dengan kata yang 

ber-hamzah qat}’i/was}l akan tetapi sengaja ditampilkan untuk membantu pembaca dalam menemukan 

kata yang ber-hamzah qat}’i/was}l, terlebih lagi pada kelompok ‘hamzah qat}’i pada huruf’ karena 

deretan huruf yang ada pada sebuah kata/huruf sangat sedikit sehingga untuk menemukannya di 

dalam mushaf seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami.  
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objek penelitian. Selain dari itu, peneliti juga menyertakan nomor ayat pada kolom 

sebelah paling kanan tabel yang bertujuan menuntun pembaca menemukan hamzah 

qat}’i/was}l yang dimaksud didalam mushaf. 

Adapun penelitian ini membagi hamzah qat}’i awal ke dalam delapan (8) 

kelompok, yaitu: 

1. Hamzah qat}’i pada ism 

2. Hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i> 

3. Hamzah qat}’i pada fi’il s \ula>s\i> 

4. Hamzah qat}’i pada huruf 

5. Dua (2) hamzah qat}’i di dalam satu kata 

6. Hamzah qat}’i yang didahului oleh alif lam ta’ri>f (hamzah was}l) 

7. Hamzah madd 

8. Hamzah qat’i yang berubah sistem penulisannya.
6
 

Berikut adalah sistem penulisan hamzah qat}’i versi Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia: 

                                                           

6
Kedelapan (8) katagori tersebut dipilih dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: 

Kelompok no. 1 (Hamzah qat}’i pada ism) , 2 (Hamzah qat}’i  pada fi’il ruba>’i >), 3 (Hamzah qat}’i pada 

fi’il s\ula>s\i>),  dan 4 (hamzah qat}’i pada huruf)  adalah bagian dari tempat-tempat yang dimasuki oleh 

hamzah qat}’i (juga hamzah was}l) dalam pembahasan tentang kaidah imla. Untuk kelompok 5 (dua 

hamzah qat}’i di dalam satu kata) seperti kata  َْءأَْنَذْرتَ ُهم, pada awalnya terasa agak sulit untuk 

menentukan tempatnya karena hamzah qat}’i yang pertama adalah isim dan hamzah qat}’i yang kedua 

adalah fi’il ruba’i>, sehingga peneliti agak kerepotan pada pilihan akankah memasukkannya ke dalam 

kelompok ism ataukah fi’il, sebagai solusi maka disimpulkan untuk membuat kelompok baru yaitu 

‚dua hamzah qat}’i di dalam satu kata‛. Adapun kelompok enam(6), di beberapa ayat pada QS al-

Baqarah terdapat sejumlah kata yang di dalamnya terdiri dari ‚2 hamzah‛ yaitu hamzah qat}’i yang 

didahului hamzah was}l (alif lam ta’rif) sehingga menurut penulis perlu dibuatkan kelompok khusus. 

Kelompok ketujuh (hamzah madd) dan kelompok delapan (hamzah qat’i yang berubah sistem 

penulisannya) menjadi bagian dalam pembahasan hamzah qat}’i dan terdapat di dalam QS al-Baqarah 

sehingga disimpulkan untuk dibuatkan kelompok khusus karena memang dalam pembahasan tentang 

hamzah qat}’i juga membahas tentang keduanya, akan tetapi kosakata yang masuk kedalam kelompok 

7 dan 8 tersebut sudah tercover ke dalam kelompok isim dan fi’il ruba>’i>.  
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1. Hamzah qat}’i awal 

a. Hamzah qat{‘i  pada ism 

 
Tabel 47 

Sistem penulisan hamzah qat}’i pada ism  

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia  

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1      -       ل ِٰٓئكَ و اُ وَ  ل ِٰٓئكَ و اُ  -   5 

2     َ7  ْبَصارِِىمْ ا 

3   َنْ ُفَسُهمْ ا  9 

4   َلِْيمٌ ا  10 

5      ُول ٰٓ   ِئكَ ا  16 

6   -      َذاِِنِمْ ا  19  َصابَِعُهمْ اَ  - 

7     -    َْبَصارِِىمْ اَ و  20  ْبَصاَرُىمْ اَ  - 

8        -    َنْ ُتمْ اَ و ْنَداًدااَ  –   22 

9      َمَُّطهََّرةٌ  ْزَواجٌ ا  25 

10      ُول ٰٓ   ِئكَ ا  27 

11      َْمَواتً ا  28 
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12  7    -    -   ََلٰٓءؤُ ى ٰٓ   -    اَ بِ    -  ا     31 

13   َْنتَ ا  32 

14      -    -    اَ بِ    -   اَ بِ   -     
 ي  
 
ا  33 

15  -     ِْبِلْيسَ ا  34 ِلا  َدمَ  - 

16  -    َْنتَ ا  -    
 ي  
 
ا  35 

17    37 ا 

18    -    -     َُب ا ْصح  ول ٰٓ   ِئكَ اُ  - ي ِتَناا  بِ    -     39 

19 -       ِيَ ا َّيَّ  -  ِْسَرآِءْيلَ ا  40 

20  -    -       َا -   ِي ِِتْ ا  ب-   ِيَ ا  41 َّيَّ

21      َنْ ُتمْ ا  42 

22      - ا-   َ44  نْ ُتمْ ا 

23      ِْسَرآِءْيلَ ا  47 

24     -   ا -  َا    49 

25  -        ا -  َ50   نْ ُتمْ ا 

26   -  َْربَِعْْيَ ا -  َ51   نْ ُتمْ ا 

                                                           

7
Hamzah qat}’i didahului oleh ha tanbi>h.  
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27  -   َ54 نْ ُفَسُكمْ اَ  – نْ ُفَسُكمْ ا 

28     َ55   نْ ُتمْ ا 

29   َنْ ُفَسُهمْ ا  57 

30      ُ60  سٍ نَ ا 

31  -    َ61  ي تِ ا  بِ     - ن  دْ ا 

32       َْجُرُىمْ ا  62 

33         اَ    74 

34    
8

   -   َي ُّْونَ اُ  - ا مِّ  78 

35  -       ِ79 ْيِدْيِهمْ اَ -  ْيِدْيِهمْ اَ ب 

36     ًَماا  80 َّيَّ

37 -         َبُ اَ  – ول ٰٓ   ِئكَ اُ ف  81 ْصح 

38       -    ُبُ اَ  – ول ٰٓ   ِئكَ ا  82 ْصح 

39   -      -    ِ83 نْ ُتمْ اَ وَ  – ْحَسانً اِ   - ْسَرآِءْيلَ ا 

40   -  َ84 نْ ُتمْ اَ وَ  - نْ ُفَسُكمْ ا 

41  -  -   -  َ85  - نْ ُفَسُكمْ اَ  - ََلٰٓءِ ؤُ ى ٰٓ  - نْ ُتمْ ا 

                                                           

8
Terjemahnya: ‚angan-angan‛, jama’ taksir  dari  ٌأَْمِنَية. Lihat Syamsul Hadi, Kamus Jamak 

Taksir (Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 9. 
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9  -   - -     10
   ُر ىا   َشدِّ اَ  - ْخَراُجُهمْ اِ  - س 

42      ُول ٰٓ   ِئكَ ا  86 

43   َ87  نْ ُفُسُكمْ ا 

44   َ90  نْ ُفَسُهمْ ا 

45       اَ    91 

46    َنْ ُتمْ اَ و  92 

47     ِ93 ْْيَاُنُكمْ ا 

48  -    َا  -  َ95 ْيِدْيِهمْ ا 

49 11  -   -   َاَ  - ْحَرصَ ا   -  َا  96 

50          ِاِ ب 97 

51    99 ي تٍ ا 

52    َا   100 

53   -  -    -   َنْ ُفَسُهمْ ا  -  ا  ب    -  َا -  اَ    102 

54   َ104  لِْيمٌ ا 

                                                           

9
Terjemahnya: ‚para tawanan‛, jama’ taksir  dari  ٌَأِسي ْر. Lihat Syamsul Hadi, Kamus Jamak 

Jaksir, h. 517. 

10Ism tafd}i>l  dari kata  ٌَشِدْيد 

11
Terjemahnya: ‚paling tamak‛. Isim tafd}i>l  dari kata   ٌِحْرص 
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55    َْىِل ا  105 

56     ا 106 

57 

     - - 

  -      

 ْْيَاِنُكمْ اِ -  ْىلِ اَ 

 ه  ْٖٓمرِ اَ بِ       - نْ ُفِسهمْ اَ   
109 

58   ٖٓ110   نْ ُفِسُكمْ ِلا 

59      اَ    111 

60    ٖٓ ه  اَ    112 

61     - 12  َا  -  ُ114 ول ٰٓ   ِئكَ ا 

62 
13       افَ    115 

63   اَ    117 

64      118 ا 

65   َبِ ا ْصح   119 

                                                           

12
Terjemahnya:  ‚lebih z}alim‛. Ism tafd}i>l  dari kata  ٌظُْلم. 

13
Terjemahnya: ‚Maka dimanapun‛, merupakan perpaduan antara  َأَْين (ism syarat) dan َما 

(huruf za>’idah) dan hukum keduanya di dalam i’ra>b menggunakan hukum   َأَْينَ   .أَْين adalah ism syarat 

yang menjazmkan fi’il mud}a>ri’, tanda mabninya adalah fathah’ dan selalu dalam posisi nas}ab serta 

merupakan maf’ul fi>h (kata keterangan tempat). َما 
merupakan huruf za>’idah (tambahan) yang mabni 

dengan sukun serta tak ada posisinya dalam i’rab, Lihat Ta>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-

Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 107. Lihat pula Moch. Anwar, Ilmu Nahwu-Terjemahan Matan al-Ajurumiyah 

dan ‘Imrit}i Berikut Penjelasannya (Cet XXXVII; Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2016), h. 66. أَيْ َنَما 
biasa juga ditulis dengan أَْيَن َما, lihat ayat 148.  



186 

 

 

66     اَ    120 

67      -       ول ٰٓ   ِئكَ اُ فَ   ول ٰٓ   ِئكَ اُ  -   121 

68    ِ122 ْسَرآِءْيلَ ا 

69     -       اِ    -  ٖهم  اِ   ْبر   124 

70 

   -    -    -

  

 َا  -    ِٖهم  ا ٖهم  اِ   -  ْبر      -      ْبر 

ِعْيلَ اِ وَ   ْس م 

125 

71   -   -     ِٖهم  ا ا   - ْبر   -  َا 
 
ه
 
ل
ْ
 126 ه

72   -  -  ِٖهم  ا ِعْيلُ اِ وَ   -  ْبر   127 ْنتَ اَ    -ْس م 

73     -     ُا    - َ128 ْنتَ ا 

74    -    129 ْنتَ اَ  - ي ِتكَ ا 

75     ِٖهم  ا  130 ْبر 

76    -      ِٖهم  ا  132       نْ ُتمْ اَ  - ْبر 

77 

-     -       

  -  -  

   -    - 

ا     -ل وَ اِ  - ل  َهكَ اِ   

ٖهم  اِ  ِعْيلَ اِ  - ْبر   ْس م 

 - ِقَ ا ًهااِ   -ْسح 
 
  ل

133 

78    ُا  134 
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79      ِٖهم  ا  135 ْبر 

80 

   -  - 

  

ٖهم  اِ  ْيل  اِ و   - ْبر  ع 
 اِ - ْسم 

 
ق -ْسح 

  اَ 
136 

81     اَ    138 

82    -     َ139 ْعَماُلُكمْ اَ  - ْعَمالُناَ ا 

83 

     - -

  -14
 
15

   -  

ٖهم  اِ  ْيل  اِ  - ْبر  ع 
 - ْسم 

 ِا 
 
ق  ْظَلمُ اَ -  ْعَلمُ اَ   - ْسح 

140 

84    اُ    141 

JUZ II 

85    -     ْْيَاَنُكماِ   -   اُ    143 

86 -        -   ا    - َ145 ْىَوآَءُىمْ اَ -  ْنتَ ا 

87    ْبْ َنآَءُىم  آٖ  146 

88    16   َ148 ْيَن َماا 

                                                           

14Ism tafd}i>l yang berarti ‚lebih mengetahui‛, berasal dari kata sifat  ٌَعِلْيم. Kata  ُأَْعَلم 
(mutakallim mufrad, ism d}amirnya adalah  َأَن) juga bisa terbentuk  dari kata kerja  يَعَلمُ  –َعِلَم . Untuk 

membedakan  ُأَْعَلم yang berasal dari kata sifat atau kata kerja, maka perlu melihat konteks ayat. Jika 

ayat tersebut mengandung ‚makna perbandingan‛ seperti pada ayat 140 di atas, maka ayat tersebut 

berasal dari kata sifat yang bermakna ‚lebih mengetahui‛. Berarti kata  ُأَْعَلم pada ayat 140 adalah kata 

sifat (ism), bukan fi’il. 

15Ism tafdi>l dari kata  ٌظُْلم.  

16
Lihat penjelasan pada ayat 115. 
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89      ي  تِ َناا  151 

90      -     َ154 ْحَيآٰءٌ اَ  - ْمَواتٌ ا 

91         -  ُ157 ول ٰٓ   ِئكَ اُ وَ - ول ٰٓ   ِئَك ا 

92      ُول ٰٓ   ِئكَ ا  159 

93     -     َول ٰٓ   ِئكَ اُ ف - ٖٓ َا  160 

94      -   ُ161 ْْجَِعْْيَ اَ - ول ٰٓ   ِئَك ا 

95     -   -     ُُِكمْ ا  163 ل وَ اِ  – ل وٌ اِ  - ٰل 

96    ٖٓا  164 ي تٍ لا

97    -    َاَ ٖٓ- ْنَداًداا    165 

98    َْعَماَٰلُمْ ا  167 

99      -        ا     -   ا     170 

100     ِا  172 

101   ِ173 ثَْ ا 

102     -   ُ174 لِْيمٌ اَ   -ول ٰٓ   ِئكَ ا 

103      ُ175 ول ٰٓ   ِئكَ ا 

104     -           ُ177 ول ٰٓ   ِئكَ اُ وَ - ول ٰٓ   ِئَك ا 
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105    -  - - ٖٓ َِخْيوِ ا -ٖٓ َ178 لِْيمٌ اَ   -ْحَسانٍ اِ بِ    - َدآٰءٌ ا 

106 
17    

 ي  
 
  179ا

107    اَ ٖٓ  180 

108    ِا 
 
ه م 

ْ
 181 ث

109   -   ِا   -  ِا 182 

110 

 
    -  -  َا   -  َا  -  ُا  184 

111      -      َا   - ُا    185 

112 

-   -   

      - 

-  َنْ ُتمْ اَ وَ  - ا   

 َهٖ ا   - نْ ُتمْ ا ت 
 ي 

187 

113     -     -  َْمَوالِ اَ   - ْمَواِلُكمْ ا -  َ188 نْ ُتمْ ا 

114       ا  َ189 ا 

115    اَ ٖٓ  191 

116          ا    بِ    195 

                                                           

17
Pada mushaf, potongan ayat ini tertulis      .  ْأُْوِل adalah ism jama’ yang tidak 

memiliki ism mufrad. Adapun kata mufrad yang memiliki makna yang bisa mewakilinya adalah ُذْوا  
yang bermakna  ٌَصاِحب. Pada posisi marfu’ bentuknya adalah أُْوُلْوا sedangkan dalam posisi mans}u>b  dan 

majrur bentuknya berubah menjadi  ْأُْوِل. Contoh dalam posisi mans}u>b seperti pada surah al-Baqarah: 

179 tersebut. Pada ayat tersebut  ْأُْوِل posisinya sebagai munada> (mansu>b). Sedangkan dalam posisi 

majru>r  contohnya seperti pada surah Ali ‘Imran/3:13       .... Lihat Ta>hir Yu>suf al-Khati>b, 

al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 94-95. 
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117    -    - ا   - َا  -  َا  
 
ه
 
ل
ْ
 196 ه

118        - 18  َا   -  
 ي  
 
  197ا

119    -     ا   -  َا 200 

120      ُول ٰٓ   ِئَك ا   202 

121   - -  َا   - ِا -   ِا  203 

122     َا   204 

123   -  ِا   - ْسَرآِءْيلَ ا   211 

124       -  ُا   -     ِهٖ اِ ب ن 
ْ
 213 ذ

125    َ216  نْ ُتمْ ا 

126 

   -   - -   - 

        - -       -

 

 ِا   - َهٖ ا ل 
ْ
 - اَ  - ه   َا -    

  - ول ٰٓ   ِئَك اُ   - ْعَماُٰلُمْ اَ  - ول ٰٓ   ِئَك اُ فَ 

بُ اَ   ْصح 

217 

127      ول ٰٓ   ِئكَ اُ     218 

128  -   -    ِا   -  ِا   -  َا -     219 

129      -  ِا   -  َاِ ف  ا  220 

                                                           

18
Lihat penjelasan lengkap pada footnote ayat 179 (hamzah qat’i pada ism). 
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130 

        - 

   -   - 

ٖٓا  ول ٰٓ   ِئكَ اُ  -   لا

هٖ اِ بِ    ن 
ْ
هٖ ا     -ذ ت 

 ي 

221 

131   َا  222 

132  - 19
   َا 

ّّ
 223 نْ ُفِسُكمْ  ِلآٖ-  ّن

133 
20

    َ224 ْْيَاِنُكمْ َِل 

134     َ225 ْْيَاِنُكمْ ا 

135     -  َا   -  َا    226 

136 

       - 

  -   - 

اَ بِ     -  َا-     

ْصل ًحااِ   -   اَ    

228 

137   - -           َ229 ول ٰٓ   ِئكَ اُ فَ   -ْحَسانٍ اِ بِ    -  ْمَساكٌ اِ ف 

138    -  َا   -   231 ي تِ ا 

139 

 -    -    - 

      - 

اَ     -  َاا   - َى ا -   زْك 

 َا   -  َنْ ُتمْ ا 

232 

140      -  َ233 ْوََلدَُكمْ اَ  – ْوََلَدُىنَّ ا 

                                                           

19Ism istifha>m yang memiliki beberapa makna yaitu ‚dari mana‛, ‚kapan‛ dan ‚bagaimana‛. 

Pada ayat ini bermakna ‚kapan‛. Lihat Ta>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 

82.  

20
Sumpah dengan menyebut nama Allah swt. 
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141 

   -     - -    

    - -    

اَ بِ    -  ااَ    - َا  - 
اَ    -  َا  -  َنْ ُفِسِهنَّ  ا 

234 

142  - -       َاَ  - نْ ُفِسُكمْ ا 
 
ه
 
ل  235 نْ ُفِسُكمْ اَ  - ج 

143     اَ    237 

144 

   -     - 

    - 

 - ْزَواِجِهْم ِلآٖٖٓ- ااَ 
 نْ ُفِسِهنَّ اَ  - اِ   

240 

145     هٖ ا ت 
 242 ي 

146   -  ُا   -  َا   243 

147       اَ    245 

148   -     ِْسَرآِءْيلَ ا -    َا    246 

149   21 22  -    َا 
ّّ

اَ -   ّن  247 

150   -  -  -     ا   -   ا  -  ا - َلا  248 

151       ِ249 ْذنِ اِ ب 

152    َا  250 

                                                           

21Ism istifha>m yang memiliki beberapa makna yaitu ‚dari mana‛, ‚kapan‛ dan ‚bagaimana‛. 

Pada ayat ini bermakna ‚bagaimana‛. Lihat Ta>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, 

h. 82. 

22
Terjemahnya:  ‚lebih berhak‛. Merupakan ism tafd}i>l dari kata  َّّحق.  
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153       ِ251 ْذنِ اِ ب 

154    252 ي تُ ا 

JUZ III 

155   -    -      هٖ ا  ب   - وَ اِل ن 
ْ
 255 ْيِدْيِهمْ اَ  - ذ

156     ِ256  ا 

157     -      -  َا -      ُبُ اَ  - ول ٰٓ   ِئكَ ا  257 ْصح 

158      -  -   -  ِٖهم  ا ٖهم  اِ  - ْبر  اَ  -ْبر   -  ِٖهم  ا  258  ْبر 

159    23  -  َا 
ّّ
ْحْٖ  ّن
 259 يَةً ا  -  ي 

160   -  ِٖهم  ا   260اَ  - ْبر 

161      َا ا 261 

162    -   -    َا ا  -  َاَ -  ًذىا   262 

163   َا  263 

164     - -     َاُ  - نْ ُفِسِهمْ اَ  - ْمَوالَ ُهمْ ا  265 

165   -     -     َا  -  َا-     ِا  266 

166       ِا  ب  267 

                                                           

23Ism istifha>m yang memiliki beberapa makna yaitu ‚dari mana‛, ‚kapan‛ dan ‚bagaimana‛. 

Pada ayat ini bermakna ‚bagaimana‛. Lihat Ta>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, 

h. 82. 
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167     24  ُا     269 

168    َ270 ْنَصارٍ ا 

169  -     
 
 ف

 
 - ل   َ272 نْ ُتمْ ا 

170        -  َا    -  ِا    273 

171         -  َا ا  -  َا   274 

172         -  -  َآٖ  بُ اَ  -  ول ٰٓ   ِئكَ اُ فَ -  ه  275 ْصح 

173    َ276 ثِْيمٍ ا 

174     اَ    277 

175       ْمَوااَ    279 

176 

  -    -    -

  - -    - 25   

اَ    - ِاا م  ىه  ااِ  - ْحد  م  ىه   - ْحد 

هٖ اَ  ل 
 اَ  - اَ  - اَ -  ج 

  
 ّن

282 

177      -    َا 
 
ه
 
ت
 
ان   283 ا   - م 

178    َا  284 

179   َ285 ا 

180   -   ِا  -   َ286 ْنتَ ا 

                                                           

24
Pada mushaf, ism  ini tertulis      

25
Terjemahnya: ‚lebih mendekatkan kepada ketidak raguan‛.  
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Jumlah: 350 

 Sebagaimana telah dibahas pada bab III (Profil Mushaf Standar Indonesia) 

bahwa tanda baca yang dianut dalam Mushaf Standar Indonesia merupakan hasil 

keputusan Musker (Musyawarah Kerja) para ulama Alquran Indonesia yang 

diadakan sejak 1974 
— 

1984 (10 tahun).  

Diantara prinsip-prinsip pokok dalam rumusan penulisan Mushaf Standar 

Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Musker ulama Alquran tersebut adalah 

penulisan hamzah qat}’i ‚tidak dibedakan‛ dengan  hamzah was}l. Penulisan keduanya 

adalah dengan menuliskan ‚alif saja‛ tanpa ada tambahan-tambahan lain seperti 

penambahan hamzah di atas atau di bawah alif untuk hamzah qat}’i atau penambahan 

kepala huruf sad (ص) di atas alif untuk hamzah was}l. Untuk  membedakan keduanya 

adalah dengan memberi harakat atau sebaliknya. Hamzah qat}’i selalu berharakat 

sesuai dengan bacaannya, sedangkan hamzah was}l hanya diberi harakat ketika 

berada di awal ayat dan waqaf tamm atau di tengah ayat sesudah waqaf tamm.
 26

 

Adapun sistem penulisan hamzah qat}’i dalam Mushaf Standar Indonesia secara 

detail menurut hasil penelitian Mazmur Sya’roni dalam jurnal yang berjudul 

‚Prinsip-prinsip penulisan dalam Alquran Standar Indonesia‛adalah sebagai berikut: 

1) Pada kata-kata  ِْاْن،اَنْ ُتْم،اُْحِضَرت dan seterusnya, alif diberi harakat sesuai 

dengan bunyinya tanpa menambah hamzah (kepala ‘ain kecil) di atas atau di 

bawah alif. Sedangkan untuk hamzah qat}’i yang berharakat sukun, di atas alif 

diberi hamzah (kepala ‘ain kecil) dan tanda sukun seperti: ََتُْكُلْونَ   - َيَشأْ ْن اِ  .
27

 

                                                           

26
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan dalam Alquran Standar Indonesia (Jurnal 

Lektur) vol. 5  No. 1 (2007), h. 136 dengan perubahan pada bentuk penulisan. 

https://www.scribd.com/doc/133910236/Mazmur-Sya-Roni-Prinsip2-Penulisan-Mushaf-Standar-

Indonesia .pdf (03/12/2017).  

27
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip penulisan dalam Alquran Standar Indonesia, h. 136. 

https://www.scribd.com/doc/133910236/Mazmur-Sya-Roni-Prinsip2-Penulisan-Mushaf-Standar-Indonesia
https://www.scribd.com/doc/133910236/Mazmur-Sya-Roni-Prinsip2-Penulisan-Mushaf-Standar-Indonesia
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2) Penulisan hamzah (hamzah qat}’i) pada dasarnya ditempatkan pada tempat atau 

huruf yang sesuai dengan bunyinya, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang 

menurut kaidah rasm tidak menuruti kaidah tersebut. Bila hamzah berharakat 

fathah atau berharakat sukun dan sebelumnya berharakat fathah, maka hamzah 

tersebut diletakkan di atas alif.  

Dalam Alquran Standar Indonesia (khususnya) setiap hamzah yang 

berharakat fathah yang terletak di atas alif, maka hamzahnya dibuang. Karena 

sudah dianggap cukup hanya dengan memberi harakat alif.
28

 Contoh: 

Berharakat fathah:  َنْ َباَُىمْ ا  (QS al-Baqarah/2: 33),  َُمََلَه (QS. Hu>d/11:88),  ْنَ َبَاُىم 
(QS al-Kahfi/18:13),  َْساَْلُتم (QS al-Baqarah/2:61). ‚Semestinya di atas alif ada 

hamzah‛, tetapi dalam Mushaf Standar Indonesia, hamzah di atas alif dibuang 

atau ditiadakan.29
 

                                                           

28
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip penulisan dalam Alquran Standar Indonesia, h. 138. 

29
Selengkapnya tentang sistem penulisan hamzah tengah dan akhir pada Mushaf Standar 

Indonesia menurut Mazmur Sya’roni adalah sebagai berikut: (1) Bila hamzah berharakat sukun dan 

sebelumnya berharakat fathah: فَْأتُ ْوا (QS al-Baqarah/2: 23),  ََُتَْمْنو (QS A <li ‘Imra>n/3:75),  ْاَََيُْمرُُكم (QS A<li 

‘Imran /3: 89). Sistem penulisan di atas dikecualikan ketika mengikuti kaidah rasm menghendaki lain, 

seperti:  ُلكَ ءَ َيْس   (QS al-Nisa>’/4: 153),  مُ ءَ َيْس   (QS Fus}s}ilat/41: 49). Hamzah tidak diletakkan di atas alif 

dan tidak pula di atas nabrah, tetapi berdiri sendiri di antara dua huruf sebelum dan sesudahnya, (2) 

Bila hamzah berharakat kasrah, berharakat sukun, atau berharakat, dan huruf sebelumnya berharakat 

kasrah, maka hamzah tersebut diletakkan di atas nabrah ya tanpa titik:  ِلِْلَمل ِٰٓئَكة (QS al-Baqarah/2: 34), 

 Hamzah yang berharakat sukun dan sebelumnya berharakat(3) ,(QS al-Baqarah/2: 33) ِِبََْسَائِِهمْ 

kasrah:ُتَما  Hamzah yang berharakat dan (4) ,(QS al-Baqarah /2: 33) اَنِْبئ ُْهمْ  ,(QS al-Baqarah/2: 35) َحْيُث ِشئ ْ

sebelumnya berharakat kasrah:  ْواُنَ بُِّئُكم (QS A<li ‘Imra>n/3: 49),  ٌِفَئة (QS A<li ‘Imra>n /3: 13). Sistem 

penulisan tersebut dikecualikan ketika menurut kaidah rasm menghendaki lain, seperti:  ِْوِنْ ءُ أَنْب   (QS al-

Baqarah/2: 31),   ْْيَ ءِ َخاِس   (QS al-Baqarah/2: 65),  َِإْسَرآِءْيل (QS al-Baqarah/2: 47). Hamzah tidak 

diletakkan di atas/di bawah alif dan tidak pula di atas/ di bawah nabrah, tetapi berdiri sendiri di 

antara dua (2) huruf (huruf sebelum dan sesudahnya), (5) Bila hamzah berharakat dammah, berharakat 

sukun, atau berharakat, dan huruf sebelumnya berharakat dammah, maka hamzah tersebut diletakkan 

di atas wau, (a) Berharakat dammah:  ْا ََبُؤُىم (QS al-Ma>’idah/5: 104),  ِى ُٰٓؤَلَٰٓء (QS A<li ‘Imra>n/3: 66),  ْاَْولَِيآُؤُىم 
(QS al-Baqarah/2: 257), (b) Berharakat sukun atau berharakat dan huruf sebelumnya berharakat 

dammah:  َفُ َؤاَدك  (QS Hu>d/11: 120),  َِبُْؤِمِنْْي (QS al-Baqarah/2: 8),  َيُ ْؤِمنُ ْون (QS al-Baqarah /2: 6). Sistem 

penulisan di atas dikecualikan ketika menurut kaidah rasm menghendaki lain (hamzah tanpa nabrah), 

seperti:   ِْوِنْ ءاَنْب   (QS al-Baqarah/2: 31),  ٌَرُءْوف  (QS al-Baqarah/2: 207),   ْوسٌ ُءفَ َي    (QS Fus}s}ilat/41: 49). 

Hamzah tidak diletakkan di atas wau dan tidak pula di atas nabrah, tetapi berdiri sendiri di antara dua 
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Jika memperhatikan pernyataan-pernyataan pada hasil penelitian Mazmur 

Sya’roni dalam jurnal yang berjudul Prinsip-prinsip penulisan dalam Alquran 

Standar Indonesia tersebut, maka salah satu poin yang tersirat di dalamnya 

dinyatakan bahwa penulisan hamzah qat’i di dalam Mushaf Standar Indonesia ‘tidak 

sesuai’ dengan sistem penulisan yang ‘semestinya’ yaitu ditulis di atas atau di 

bawah alif. Dan sistem penulisan yang semestinya yang dimaksud adalah kaidah 

imla.  

Dan dengan demikian, jika diperhatikan dengan seksama huruf hamzah qat}’i 

(warna merah) pada tabel 47, maka pada kolom Mushaf Standar Indonesia akan 

ditemukan sebanyak 350 huruf hamzah qat}’i yang menyelisihi sistem penulisan 

kaidah imla. Adapun pada Mushaf Madinah, penulisan hamzah qat}’i dengan ciri khas 

ra’s al-‘ain al-s}agi>rah (kepala ‘ain kecil) di atas atau dibawah alif sangat sinkron 

dengan kaidah imla. Karena cara penulisan hamzah qat}’i menurut kaidah imla 

adalah:  

ِلِف اْلَبَدلِيَِّة إِْنَكاَنْت َحرََكتَ َها اْلَفْتَحُة أَِو الضَّمَُّة، ََنُْو: ْلآَٖوََهَْزُة اْلَقْطِع ُتْكَتُب فَ ْوَق ا
30ْْيَنُ ْلِٖٓاِلِف إِْنَكاَنْت َمْكُسْورًَة، ََنُْو: ِإْْيَاٌن َو ْلآٖأُِمَر، َو أْكَرَم ُأْكرَِم. َو ََتَْت ا أََمرَ 

. 
Terjemahan: 

 Adapun hamzah qat}’i ditulis di atas alif ketika berharakat fathah atau dammah 

seperti  َُأْكرِمَ  – َأْكَرمَ  ,أُِمرَ  – أََمر. Dan (ditulis) di bawah alif ketika berbaris 

kasrah seperti  ٌْْيَنُ ْلِٖٓا – ِإْْيَان .  
 

                                                                                                                                                                      
(2) huruf (huruf sebelum dan sesudahnya). Lihat Mazmur Sya’rowi, Prinsip-prinsip penulisan dalam 

Alquran Standar Indonesai (Jurnal Lektur) vol. 5  No. 1 (2007), h. 138-140 dengan perubahan pada 

format penulisan.   

30
‘Abd al-Sala>m Muhammad Ha>ru>n, Qawa>’id al-Imla’ wa ‘Ala>mah al-Tarqi>m (Kairo, Da>r al-

T{ala>’i’, 2005), h. 9. https://lisanarabs.blogspot.co.id/2015/03/blog-post_323.html.pdf  (23/10/ 2017). 

https://lisanarabs.blogspot.co.id/2015/03/blog-post_323.html
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b. Hamzah qat{‘i pada fi’il  

Adapun di dalam kaidah imla, hamzah qat}’i pada fi’il terdapat pada fi’il ruba’i > 

(kata kerja yang memiliki empat huruf) tepatnya pada fi’il ma>d}i, amr dan 

mas}darnya, dan juga pada fi’il ma>d}i dan mas{dar pada fi’il s \ula>s\i> (tiga huruf). 

1) Sistem penulisan hamzah qat}’i (hamzah qat}’i awal) pada fi’il ruba’i> pada 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia:   

 

Tabel 48 

Sistem penulisan hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i>  
versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1  -  ْنزِلَ اُ     ْنزِلَ اُ  –   4 

2     َمنَّاا  8 

3     َمنُ ْواا  9 

4  -  -    13 َمنَ ا  - َمَن ا    -ِمنُ ْواا 

5  -     14 َمنَّاا   - َمنُ ْواا 

6        َ18 ا 

7    -   
31   َا  20 ْظَلمَ اَ - َءَٰلُْم 

                                                           

31
Terjemahnya: ‚Menjadi gelap, menzalimi, menganiaya‛. Dengan demikian, kata  َأَْظَلم bisa 

masuk kelompok ism (menjadi gelap) dan bisa masuk kelompok fi’il mad}i dari fi’il ruba’i > (menzalimi, 

menganiaya). Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Edisi kedua 

(Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),  h. 882. Kata  َأَْظَلم pada ayat tersebut berarti ‚menjadi 

gelap‛, oleh karenanya kata ini dimasukkan ke kelompok ism. 
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8      -  َا    - 22 

9   ُتْ ا ِعدَّ  24 

10       25 َمنُ ْواا 

11       -    اَ   -   َمنُ ْواا  26 

12     َ28 ْحَياُكمْ اَ ف 

13    َا   ْ ْ    31 ّن 

14       -  َا    - َ33  نْ َبَاُىمْ ا 

15       -  َاَ ف    -  َاَ ف  36 

16   32
 - 33    -  َا    -  َ40 ْوفِ اُ   -ْوفُ ْوااَ و 

17   -      اَ  - َمنُ ْواا    41 

18    -     َا -   َ43 تُ ْواا  و 

19    َا  47 

20         -  َن ُكمْ اَ ف   50اَ   - ْْنَي ْ

21     ا  53 

                                                           

32
Berasal dari kata  َأَْوج.   adalah fi’il mud}a>ri’ mutakallim mufrad, ism damirnya adalah  َأَن.  

33
Berasal dari kata  َأَْوج (fi’il ma>d}i dari fi’il ruba’i >>) yang berarti ‚menepati/memenuhi‛. Ism 

d}amirnya adalah  ُْىم.  
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22     َا   57 

23     َاَ ف  59 

24   -     ا    -  َمنُ ْواا   62 

25     ن ُكمْ ا  63 تَ ي ْ

26   -   ا   - َمنُ ْواا  76 

27     
 

 َهٖ  َحاَطتْ ا ب 
 

81 

28     82 َمنُ ْواا 

29       -   َا  -   ا 83 

30    َا  84 

31  -   -          ا-     ا   - َ87 يَّْدن وُ ا 

32   َ90 نْ َزلَ ا 

33   -     -   91 ْنزِلَ اُ -  نْ َزلَ اَ   -ِمنُ ْواا 

34       -   ن ُكمْ ا  اُ  - تَ ي ْ   93 

35     َا  96 

36    َا  99 
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37  34   ُ101 ْوتُواا 

38    ُا 102 

39      103 َمنُ ْواا 

40     104 َمنُ ْواا 

41    -     َا  -   ا  110 

42   َا  112 

43     َ119 ْرَسْلن كَ ا 

44     ُهمْ ا ن    121 تَ ي ْ

45    َا  122 

46      َاَ ف    124 

47   -    -   35       اُ فَ  -َمَن ا 
 
ه ع 

ِّ
ت  126 ه ْٖٓضَطرُّ اَ  - م 

                                                           

34
َن الَِّذْيَن أُْوتُ ْوااْلِكَتابَ ...  ism domirnya , آت ى adalah fi’il ma>d}i mabni majhu>l dari kata أُْوتُ ْوا kata ...مِّ

adalah  ُْىم dan merupakan fi’il rubai >. Lihat Ant}wan Dahdah, al-Mu’jam al-Wasi>t} fi> Tas}ri>f al-af’a>l  

(Maktabah Lubna>n Na>syiru>n, 1997), h. 90 dengan menggunakan wazan  َنَدى , 

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_302777.html .pdf (14/12/2017). آت ى dengan berbagai 

derivasinya bertebaran sebanyak 29 kali di dalam surah al-Baqarah yaitu pada ayat 43, 53, 63, 83, 87 

(dua kata), 93, 101, 110, 121, 136 (dua kata), 144, 145, 146, 177 (dua kata), 200, 201, 211, 213, 229, 

233, 251, 253, 258, 265, 269, dan 277. Peneliti sengaja menjabarkannya karena ada kemiripan 

tas}}ri>fiyyah antara آت ى dengan أَت ى termasuk derivasinya masing-masing seperti أُْوتُ ْوا (dari kata آت ى, fi’il 
rubai>) dengan أ تُ ْوا (dari kata أَت ى, fi’il s\ula>s\i>), tujuannya adalah untuk menghindari salah pengelompokan 

kata. 

35
Terjemahnya: ‚Aku memaksanya‛.  َُأْضَطرُّه adalah fi’il khuma>si>, sedangkan fi’il khuma>si> (fi’il 

ma>d}i, amr dan mas}darnya)  harus menggunakan hamzah wasl, akan tetapi   َُأْضَطرُّه adalah fi’il mud}a>ri’, 

maka hamzahnya harus menggunakan hamzah qat}’i (hamzah mud}a>ri’). Kata yang serumpun 

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_302777.html
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48 
36     َا 128 

49   -       َا   -  َا     131 

50 

  -  -   -  

-       

ا    -   ُا -  ُا  -  

ْ  وْ اُ     
ْ  وْ اُ -  ن   

 ن 
136 

51   -    ا     - َمنُ ْواا 137 

JUZ II 

52    ُا  144 

53    ُا   145 

54     ُهمُ ا ن   تَ ي ْ  146 

55   37          ِلا 150 

56    َا  151 

57      153 َمنُ ْواا 

58      َُهمْ ا بَ ت ْ  156 ص 

59    َا  159 

                                                                                                                                                                      
dengannya yaitu ْضُطرَّ ٱ  terdapat pada ayat 173 dalam bentuk fi’il mad}i mabni> majhu>l pada pembahasan 

hamzah was}l tabel fi’il khumasi. 

36
Berasal dari kata أََرى/أَْرَأى. Lihat Ant}wan Dahdah, al-Mu’jam al-Wasi>t} fi> Tas}ri>f al-af’a>l 

(Maktabah Lubna>n Na>syiru>n, 1997), h. 100. 

37
Berasal dari kata  َّيُِتمُّ  –أَََت .  
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60    َْصَلُحْواا  160 

61        -   َا  -  َاَ ف    164 

62      165 َمنُ وْٰٓاا 

63      - 38  َا -  َا    170 

64    َ172 َمنُ ْواا 

65     ُا  ٖه  173 ب 

66    َنْ َزلَ ا  174 

67 
39        َا  175 

68  -    -      -      ن  ا  ا   - م 
 ا  -  قَامَ اَ  - ن  

 177 ن  

69      178 َمنُ ْواا 

70     َاَ ف  182 

71     183 َمنُ ْواا 

72   ُ185 ْنزِلَ ا 

73 
40   ُ186 ِجْيبُ ا 

                                                           

38
Berasal dari kata  يُ ْلِفيْ  -أَْلَفى  

39
Terjemahnya: ‚Alangkah beraninya‛. Shigat fi’il tafd}i>l dan ta’ajjub. Lihat ‘Abd al-Fatta>h 

al-Hamu>z, Fannu al-Tarqi>m fi al-‘Arabiyyah Us}hu>luhu> wa ‘Ala>matuhu> (Da>r ‘Amma>r li al-Nasyr, 

1991), h. 84.  



204 

 

 

74      -  ُا     - َا    187 

75   -    َا    -  َا  191 

76         -  َْنِفُقْواا  - َا  195 

77    -    -   َا  -   ُا   196 

78 41   َا  198 

79    -  َاَ  - ِفْيُضْواا  199 

80     ا    200 

81     ا    201 

82     208 َمنُ ْواا 

83     ُهمْ ا ن    211 تَ ي ْ

84     212 َمنُ ْواا 

85      -  -  َ213 َمنُ ْواا   - ْوتُ ْوهُ اُ -  نْ َزلَ ا 

86      214 َمنُ ْواا 

87    َ215 نْ َفْقُتمْ ا 

88     218 َمنُ ْواا 

                                                                                                                                                                      

40
Berasal dari kata  ْيبُ  -َأَجاَب ُيُِ  

41
Berasal dari kata  يُِفْيضُ  -أَفَاَض  
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89   ٖٓا لا  220 

90   -     َا  -    َا  221 

91   َ228 رَاُدوْٰٓاا 

92      ُتُمْوُىنَّ ا  229  تَ ي ْ

93       -   َاَ ف  -   َا 231 

94   - -  -     َا  -  َا - َا -   ا   233 

95    َُتمْ  ا  235 ْكنَ ن ْ

96     َُهمْ ا  243 ْحي  

97     ُا   246 

98     249 َمنُ ْواا 

99    َا   250 

100     ا 
 
ىه
 
 251   ت

JUZ III 

101    -    -     ا  -  َا    -يَّْدن وُ ا  253 

102     -     اَ  -  َمنُ ْواا 254 

103     257 َمنُ ْواا 

104    -   -     ا 
 
ىه
 
       258اُ -  ْحْٖ اُ  - ت
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105          َاَ ف     259 

106 
42  َرِ ا ْ ْ  260 ّن 

107       اَ    261 

108    َ262 ْنِفُقْواا 

109       -   َصااَ فَ -  َمنُ ْواا 
 
ه  264 ب 

110 

 
   -     َا   -  َ265 َتتْ ا  ف 

111        -       -  َاَ ف    266 

112   -         -  َاَ -  َمنُ وْٰٓاا  -  ْنِفُقْواا  267 

113    ُوْ ا  ْ  
 269 ن 

114    َ270 ْنِفُقْواا 

115     ُ273 ْحِصُرْواا 

116     َا  275 

117     -    -
 اَ  - َمنُ ْواا   43 -   ا  277 

118      278 َمنُ ْواا 

                                                           

42
Lihat foot note pada ayat 128 (hamzah qat’i pada fi’il ruba’i)>.  

 pada ayat 110 yang َءاتُ ْوا Berbeda dengan .ُىمْ  adalah fi’il ma>d}i, isim damirnya adalah َءاتَ ُوا43

merupakan fi’il amr li al-mukha>t}abi>n, ism d}ami>rnya adalah  ْأَنُتم . Akan tetapi keduanya berasal dari 

kata آَتى (fi’il ruba>’i>). 
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119         -      َمنُ وْٰٓاا  - َ282  ْشِهُدْواا 

120    -  - -        ا   -  ُا-    ا-    َا  285 

121     َا   286 

Jumlah: 182 

 

Pada tabel 48, sistem penulisan hamzah qat}’i (hamzah awal) pada Mushaf 

Standar Indonesia tidak berbeda dengan penulisan hamzah qat}’i  pada ism 

(pembahasan sebelumnya) yakni menyelisihi sistem penulisan kaidah imla karena 

seharusnya hamzah dilambangkan dengan kepala ‘ain kecil di atas alif ketika 

bersyakal fathah atau dammah dan kepala ‘ain kecil di bawah alif ketika berbaris 

kasrah, ini dimaksudkan untuk membedakan antara alif dengan hamzah qat}’i. 

Sebaliknya, penulisan hamzah qat}’i pada Mushaf Madinah tetap sesuai dan 

konsisten dengan aturan tersebut.  

2) Hamzah qat}’i  pada fi’il s \ula>s\i> 

Berikut adalah penulisan hamzah qat}’i pada fi’il s \ula>s}i>  yang terdapat dalam 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia: 

 

Tabel 49 

Sistem penulisan hamzah qat}’i pada fi’il s\ula>s\i>  
versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1     44  ُهٖ  تُ ْوا ا  25 ب 

                                                           

44
Kata    adalah fi’il ma>d}i mabni majhul  dari kata   َأت, ism d}amirnya adalah  ُْىم dan 

merupakan fi’il s\ula>si>. Lihat Ant}wan Dahdah, al-Mu’jam al-Wasi>t} fi> Tas}ri>f al-af’a>l  (Maktabah 

Lubna>n Na>syiru>n, 1997), h. 24, http://www.ibtesamah.com/showthread-t_302777.html .pdf 

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_302777.html
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2     َا  27 

3   َا 30 

4  -  -     َاَ  -  ُقلْ ا -   َا 33 

5    َ34 ن   ا 

6      اَ فَ    55 

7     اَ    63 

8    -    َ67 ُكْونَ اَ  - ُعْوذُ ا 

9     اَ    83 

10     اَ    84 

11     اَ    93 

JUZ II 

12      َا   145 

13    َا   152 

14   َ160 تُ ْوبُ ا 

15   َا  196 

                                                                                                                                                                      
dengan derivasinya terdapat dua kata saja pada surah al-Baqarah yaitu pada kata  َأت    .(14/12/2017)   

itu sendiri ayat 25 dan kata  َأَتَ ْيت pada ayat 145. Sengaja dijabarkan karena ada kemiripan antara أَت ى 
dengan آت ى termasuk derivasinya masing-masing seperti أُْوتُ ْوا (dari kata آت ى, fi’il ruba>’i>) dan  ْاأ تُ و  (dari 

kata أَت ى, fi’il s\ula>si>), tujuannya adalah untuk menghindari salah pengelompokan kata. 
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16    َا     206 

17      َا    222 

18   َا  239 

JUZ III 

19 
45   َا  259 

20    َا  283 

Jumlah: 23 

 

  Sama halnya dalam ‚hamzah qat}’i pada ism‛, menyelisihi kaidah imla pada 

sistem penulisan hamzah qat}’i tetap terlihat jelas pada tabel 49 kolom Mushaf 

Standar Indonesia, sebaliknya pada Mushaf Madinah tetap konsisten dengan kaidah 

imla>’iyah. 

c. Hamzah qat}’i  pada huruf  

 
Tabel 50 

Sistem penulisan hamzah qat}’i pada huruf  

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1      اِ    4 

2   -   ِا   -  َا 6 

3   ِا 9 

                                                           

45Fi’il mud}a>ri’ dari fi’il s\ula>si> yang menggunakan hamzah qat’i (hamzah mud}a>ri’) dengan 

d}ami>r  َأَن. 
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4   -  ِا -  ِا  11 

5   - 46    َا  - ِا  12 

6  -  -    -     ِا -  اَ   -   اَ   َذااِ وَ   -  13 

7   -   -  -   -      َاِ  - َذااِ وَ -  َذااِ و 
 

َااِ  - نَّ اِ  - ل  14 َّنَّ

8       َا  19 

9   -   ِا  -   ِا 20 

10      
 ي  
 
ا ا ه   21 يُّ

11   -     ِنْ ا -  ِنْ ا  23 

12          َ24 ََلْ تَ ْفَعُلْوا نْ اِ ف 

13     َنَّ ا   25 

14  -  -    -  -    -     ِا -  َاِ  - مَّااَ وَ -  وُ نَّ اَ  - مَّااَ فَ  - نْ ا 26 

15     َنْ ا    27 

16    ِ28 وِ لَيْ ا 

17    ِا  29 

                                                           

 .pada ayat ini merupakan huruf tanbi>h (tambahan) dan sebagai pembuka suatu kalimat َأَلَ 46

Dia bukanlah ‘amil yang dapat mempengaruhi perubahan nahwiyyah suatu kalimat dan tidak 

mempunyai posisi dalam i’rab. Dia dapat memasuki jumlah fi’liyah seperti pada surah Hu>d/11: 8:   َأََل
 :dan juga dapat memasuki jumlah ismiyah seperti pada surah al-Baqarah/2: 13 يَ ْوَم ََيْتِْيِهْم لَْيَس َمْصُرْوفًاَعن ُْهمْ 

ِإن َُّهْم ُىُم السَُّفَهاءُ لا ٖٓأَ  . Lihat T{a>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b,  h. 59. 
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18   -   -   - 47    ِا -  ِا ْ ْ
ِّ
اَ  - ّن  -   ِا ْ ْ

ِّ
   30ّن

19    ِنْ ا  31 

20       -  ِا-    ِا  32 

21     -  َا  - ِا ْ ْ
ِّ
   33ّن

22   -   ِا -  ِا 34 

23      ِا 
 

 36 ِحْْيٍ  ل

24    ِ37 ه  ن  ا 

25    َ38 مَّااِ ف 

26   -  48
    َا  -   َا   َ44 تَ ْعِقُلْون 

27   -   ِا   -   ِا 45 

28  -         -  َا  -    -  ِا  46 

29    َا ْ ْ
ِّ

 47 ّن

30      ِا   ْن ُكم  49 َْنَّي ْ

31      ِا    50 

                                                           

47
Hamzah qat}’i  pada kata tersebut adalah huruf istifha>miyyah (pertanyaan). 

 adalah huruf istifha>m ingka>ri> wa taubi>kh, mabni> dengan fathah (أَ ) Hamzah qat}’inya :أََفَلَ 48

yang zahir, tidak ada posisinya di dalam i’ra>b.  َف adalah huruf istis\na>f, mabni> dengan fathah dan 

tidak ada posisinya di dalam i’ra>b.  ََل adalah huruf huruf nafyin, mabni> dengan sukun dan tidak ada 

posisinya di dalam i’ra>b. Lihat T{a>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 53.  
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32      ِا  ََعْدن  51 و 

33       ِا َنا  53 ا تَ ي ْ

34     -  -    -  ِا   -   ِا -   ِ54 ه  ن  اِ -  ل  ا 

35      ِا   55 

36     ِا   58 

37     ِا ى  60 اْسَتْسق 

38 

    -    - 

 -    

 ِا     -  ََتْستَ ْبِدُلْونَ ا - 

اَ بِ    - اِ فَ   

61 

39        ِ62 الَِّذْيَن ا َمنُ ْوا نَّ ا 

40            َ63 نَ َاَخذْ  ذْ اِ و 

41 

     -  -  -    -  

   

   ِا   -  ِاَ  - نْ اَ  - نَّ ا  - 

 اَُكْونَ  نْ اَ   
67 

42   -    ِ68 َهان َّ اِ  - ه  ن  ا 

43   -    ِ69 َهان َّ اِ  - ه  ن  ا 

44  -   -      ِنَّ ا -  ِا -   ِنْ ا    70 

45   -    ِ71 َهان َّ اِ  - ه  ن  ا 
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46       ِا    72 

47  -  -  -    َا -  ِنَّ ا -  ِنَّ ا -  ِ74 نَّ ا 

48       -  َ75  نْ اَ  -  فَ َتْطَمُعْونَ ا 

49 

  -   - -   - 

   

 ِا-   ِا  - ِا 
 

اَ   -ل  - 

 اَ    

76 

50    -       َا   -  َا 77 

51  -    - -  ِا -   ِا   - ِا - 78 

52  -  -
49

     ِا -   َا   - َا  80 

53   -  -   ِا  -  ِا -  ِا 83 

54    ِا 84 

55  -   -  -   ِاَ  - نْ ا  -  ِا  -  ِا    85 

56    َا  87 

57    نْ اَ   90 

58   -    ِا  - ُِتمْ نْ ا  91 ُكن ْ

59    ِا 92 

                                                           

49
Huruf istifha>m 
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60   -      ِا -  ُِتمْ  نْ ا  93  ُكن ْ

61     -     ِنْ ا    -  ُِتمْ نْ ا  94 ُكن ْ

62     َنْ ا   96 

63    
 
 ا  ف
 
 ن
 
 97 ه

64   
 
 ا  ف

 
 98 ن

65    -   ِا    -  ِا 99 

66 
50   َا  100 

67     َاَ ك  101 

68   -   َا  -  ِا 102 

69    َا   103 

70       
 ي  
 
ا ا ه   104  يُّ

71    َنْ ا  105 

72 

    -     -     -

  

 اَ  - نُ ْنِسَها اَ     -  َا   - 

 اللّ َ نَّ اَ   

106 

                                                           

 terdiri dari dua (2) huruf. Hamzah adalah huruf istifha>m mabni> dengan fathah, tidak ada أَوَ 50

posisinya dalam i’ra>b. Sedangkan wawu adalah huruf ‘at}af mabni> dengan fathah, tidak ada posisinya 

di dalam i’rab. Lihat T{a>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 94. 
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73     -  َا   -  َا 107 

74        -    َا  َنْ اَ  - تُرِْيُدْون   108 

75     ِ109 اللّ َ  نَّ ا 

76         ِ110 ِبَا تَعَمُلْونَ  اللّ َ  نَّ ا 

77    -      -   ِا - ا ر ى ُتمْ  نْ اِ   -َنص   111 ُكن ْ

78 

       -

     - 

نْ اَ    -  َنْ ا     

 َخآئِِفْْيَ  اِ -  
114 

79        ِ115 َعِلْيمٌ َواِسٌع  اللّ َ  نَّ ا 

80       -  ِا اِ فَ -  َقض ٰٓى  117 

81      َا    118 

82    ِا  119 

83           ْ120 ُىَدى اللّ ِ  نَّ اِ  ُقل 

84      َا   122 

85   -       ِا  -  ِا      124 

86        -   -        ِا   -  ِنْ اَ   -ل ٰٓ ا  125 

87     -      ِا  -   ِا  126 



216 

 

 

88     -     ِا   -   ِا    127 

89    ِا  128 

90    ِا  129 

91  -   ِا -   ا 
 
 ن
 
 130 ه

92      ِا    131 

93  -     ِا  -  ِا    132 

94     -    -      َا   -   ِا    -  ِا    133 

95     َا ر ى  135 َنص 

96    -    -    َا  ى را اَ   - نَصا  -   َ136 ل ٰٓ ا 

97  -        -  َاِ ف -   ِا    -  َاِ ف   137 

98     َا    139 

99 

        - -     -  

  51 

 اَ     -  ِا  -  َا ر ى    - َنص 
 اَ 

140 

JUZ II 

100      ِ142 ِصرَاطٍ ل  ا 

101   -    -  -  اِ   - اِ   -  ِا  -  143 

                                                           

51
Pada mushaf, potongan ayat tertulis     
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   ِا 

102  -   ِا  -  َا  144 

103   - 52   ِا   - ِا 145 

104   ِا  146 

105   اِ    148 

106    ِه  ن  ا  149 

107   ِا 150 

108      -     
 ي  
 
ا ا ه      153اِ  - يُّ

109   -   -   -       ِا -  ِا  -   ِا  -  ِا    156 

110 

 
   -53 -     -    ِا -   َا -  َا    -   َاِ ف  158 

111        ِ159 الَِّذْيَن َيْكُتُمْونَ  نَّ ا 

                                                           

52
Terjemahnya: ‚Jika demikian‛, bentuknya yang menggunakan tanwin pada huruf z\al 

seakan menunjukkan bahwa   adalah ism, padahal merupakan huruf.  adalah gaya penulisan rasm 

Usmani yang sekarang ini pada rasm imla>’ telah berubah bentuk penulisannya menjadi  ِْإَذن (mengganti 

tanwin dengan nun sukun). Disampaikan oleh ust. Abdul Munawwir (dosen Ma’had al-Birr) pada 

perkuliahan di ma’had al-Birr Unismuh mustawa s}a>ni> pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017. 

Penjelasan yang mirip lihat ‘Abd al-Sala>m Muhammad Ha>ru>n, Qawa>’idu al-Imla’ wa ‘Ala>matu al-

Tarqi>m, h 27. Menurut T{a>hir Yu>suf al-Khati>b, al-Mu’jam al-Mufas}s}al fi> al-I’ra>b, h. 33,  adalah 

‚huruf jawab‛ yang tak mempengaruhi kalimat ketika posisinya berada di akhir pernyataan dan tidak 

diikuti oleh fi’il mud}a<>ri’ seperti pada firman Allah swt. pada surah al-Nisa/4:140...      ..., 

sedangkan menurut Ra>ji al-Asmar, al-Marji’ fi> al-imla>’, h. 121, ( ِْإَذن) ditulis dengan nun apabila 

menasa>bkan fi’il mud}ari’ setelahnya seperti  ًَسَأُزْوُرَك، ِإَذْن َأْسَتقبَ َلَك َأْحَسَن اْسِتْقَباَل, dan ditulis dengan alif (ِإًذا) 
jika tidak menas}abkan fi’il muda>ri’ sesudahnya seperti  ِِإْن ُتْسِرْف التََّساُمِح، ِإًذا تُ ت ََّهُم ِِبلضَّْعف atau jika ‚tidak 

diikuti‛ oleh fi’il muda>ri’ seperti  ٍأَْنَت َدَفعَتِِنْ ِإل  َىَذا اْلَعَمِل، فََأَن، ِإًذا َغي َْر َمُلْوم. 
53

Pada mushaf, potongan ayat tertulis    . 



218 

 

 

112         ِ160 الَِّذْيَن َتبُ ْوا َلَّ ا 

113         ِ161 الَِّذْيَن َكَفُرْوا نَّ ا 

114         ِا    163 

115          ِتِ  نَّ ا و   164 ِحْ َخْلِق السَّم 

116     -  -    ِا   -  َا -   َا 165 

117       ِا    166 

118          َا  167 

119      -    
 ي  
 
ا ا ه   ا   - يُّ

 
 ن
 
 168 ه

120   -     ِا   -  َ169 تَ ُقْوُلْوا نْ ا 

121   -     ِا  -  َا   170 

122           ِ171 ُدَعآًٰء َوِنَدآٰءً  َلَّ ا 

123      -       
 ي  
 
ا ا ه  ُتمْ  نْ اِ  - يُّ  172  ُكن ْ

124       -    ِ173 اللّ َ  نَّ اِ  -َحرََّم َعَلْيُكْم  ََّنَاا 

125  -   ِا -   ِا  174 

126   -     ِنَّ اَ ب -  ِا 176 

127    -        َاِ -  تُ َولُّْوا نْ ا 177 َعاَىُدْوا 
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128     -     
 ي  
 
ا ا ه  اِ   - يُّ  178 

129     -     ِا   -  ِنْ ا   180 

130   -   َاِ ف   -  ِا 181 

131    -  َا  -   ِا 182 

132           
 ي  
 
ا ا ه   183 يُّ

133    -    -      َا  - َُتمْ  نْ اِ  - َتُصْوُمْوا نْ ا  184  ُكن ْ

134   َا 185 

135   -   -      ِا -  َاِ ف ْ ْ
ِّ

 اِ   - ّن  186 

136   -   -    ِا 
 

اَ   - ل  -   ِا 187 

137    ِا  188 

138     ِ189 نْ  اَ ب 

139   ِا 190 

140     َتَ ُلوُْكمْ  نْ اِ ف  191 ق  

141 
54   -      َ192 نَّ اِ فَ - ْن اِ ف 

                                                           

54
Pada mushaf,  tertulis     .  berasal dari  ْفَ  + ِإن.  Nun sukun pada  ِْإن kemudian 

dikasrahkan menjadi  ِِإن karena sesudahnya terdapat huruf berbaris sukun yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam membacanya. 
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142 
55   -   َاِ   - نْ اِ ف 193 

143   َا 194 

144   -   ِا -   ِا  195 

145 

 -      -  - 

     -  -   - 

     -  

هٖ  اَ   - اِ فَ     -   اَ  - ب 

 اَ    -  َاِ ف -   ِا   - 

 اِ    -   ِا 

196 

146   َاِ ف 197 

147    -    -    َتَ ُغْوا نْ ا ُتمْ نْ اِ   - اِ فَ  - تَ ب ْ  198 ُكن ْ

148    ِ199 ا 

149   َ200 ا 

150     -  َا  -  ِا 203 

151    ِا  205 

152    ِا  206 

153      -    
 ي  
 
ا ا ه   208 ه  ن  اِ  - يُّ

154  -   َاَ  - نْ اِ ف 209 

                                                           

55
Pada mushaf,  tertulis      
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155  -  -        ِا  - َنْ ا-     ِا   210 

156   َ211 نَّ اِ ف 

157  -    ِا -  ِ213 ِصَراطٍ ل  ا 

158 

      - -   

  56  - ََنْصر 

 اَ     -  َنْ ا    - 

 َنْصرَ  نَّ اِ  -  اَ 

214 

159   َ215 نَّ اِ ف 

160     -      َنْ ا   -  َنْ ا   216 

161 
57      ِ217 اْسَتطَاُعْوا نِ ا 

162        ِ218 الَِّذْيَن ا َمنُ ْوا نَّ ا 

163    -    ِنْ ا     -   ِا 220 

164      -        َ221 اْْلَنَّةِ  لَ اِ  َيْدُعْوآ - لَ اِ  َيْدُعْون 

165     -    َاِ ف   -   ِا 222 

166    َ223 ُكمْ نَّ     ا 

167      َا 224 تَ بَ رُّْوا 

                                                           

56
Lihat foot note ayat 12 dan 13 tabel 50 (hamzah qat}’i pada huruf). 

 dengan mengkasrahkan huruf nun karena ,(nun sukun) ِإنْ  berasal dari ِإنِ  .ِإِن اْسَتطَاُعْوا57

sesudahnya terdapat huruf berbaris sukun untuk memudahkan dalam membacanya. 
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168     -  َاِ ف   -  َ226  نَّ اِ ف 

169    -    ِا     -  َ227 نَّ اِ ف 

170    -    -   َا    -  ِا  -  ِا 228 

171 

  -    -  

 -    -   - 

    -   

   اِ -  ََتُْخُذْوا  اَ  - َتْسرِْيحٌ  اَ 

 اَ  -   -  َا   - 

 اِ فَ     -  َا   

229 

172 

  -     - 

 -      -   

 اِ فَ  -  اِ فَ   - 

 - اَ    ِا    - َا   

230 

173    -    -   ِا    - َا    - َا 231 

174 

   -    - 

        

 ِا   -  َا  - 

   تَ َراَضْوا اِ  
232 

175 

   -     -    -  

-    - 

     -  

  اَ   -   ِا   -  -   ِا 

 - َتْستَ ْرِضُعْوا اَ  -

 اَ  - َسلَّْمُتمْ  اِ 

233 

175      َ234 بَ َلْعَن َاَجَلَهنَّ  َذااِ ف 

176  -  -  -   -   َا -  َا -  ِا  - َا   -  235 
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 -   َا  -  َا 

177    -      َا   -  َا     236 

178 

    -      - 

 -  -    - 

   -  

 ِا    -  َا   - 

اَ  -  اَ  - اِ    - 

 َا   -  ِا 

237 

179    -      -        َاِ ف   -  َا     -  َاِ ف     239 

180    -      ِا   -   َاِ ف   240 

181     -    -  َا   -  ِا  -    ِا 243 

182      244 اللّ َ  نَّ اَ َواْعَلُمْوآ 

183    ِا 245 

184 

    -    -     - 

   -    -  

   -  - 

 اَ     -  ِا  -   ِا  قَاُلْوا  - 

 اِ    -  ِا تُ َقاتُِلْوا -  

- اِ  - نُ َقاِتلَ  اِ   

246 

185  -   ِا -  ِا 247 

186 

   -    -  -  

   

 اَ  - ا يَةَ  اِ   -  ِا  -   

ُتمْ  اِ   ُكن ْ

248 
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187  -  -  -   -     ِا -  َاَ  - ه  ن  اِ ف -  َا  -  َا 249 

188    ِا   252 

JUZ III 

189      -     
 ي  
 
ا ا ه   اَ  - يُّ   254 

190    -  -     ِا   -   ِا  -  ِا   254 

191   -    ِا  -  ِا 257 

192    -  -  -     -  َّاَ    فَِإن   - ِا- َا -  ِا   -  َ258 نَّ اِ ف 

193 

 -    -   - 

    -   -    

ْ اِ  -  اَ  - اَ 
 

 -  ل

 اِ 
 

اِ  -  ل   - ِا    

259 

  - قَالَ ذْ إِ وَ  194  -     -     َاَ -  قَالَ ذْ اِ و-    ِا  -  َا    260 

195       
 ي  
 
ا ا ه   264 يُّ

196       َاِ ف      265 

197    -    َا  -  َا  266 

198      -  -   -   
 ي  
 
ا ا ه   اَ -   اِ  - يُّ  -  َا 267 

199           ِ269 اُوُلوا اَْلَْلَبابِ َلَّٰٓ ا 

200    -   َا   -  َاِ ف  270 

201      -      ِا   -  ِا     271 
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202  -      ِا -  ِا  272 

203    َاِ ف  273 

204    -    -  -    ِا   -  ِاِ  - نَّ ُهمْ أَ  ب   -  ِا  275 

205      ِا    277 

206          -       
 ي  
 
ا ا ه       278اِ  - يُّ

207   -      َاِ ف   -  ِا    279 

208 

    -    -  

   -      

   ِا   -   ِا ْ
 

  -  ل

 َا   -  ِا    

280 

209    َن       281 اللّ ِ  لَ اِ تُ ْرَجُعْوَن ِفْيِو 

210 

     -    -    

-    -     -  

   -    - 

  -      -  

   -       - 

     -     -  -  

    -  -   - 

 
 ي  
 
ا ا ه     اِ  -  اِ  - يُّ

 اَ  -  -   َاِ ف    -  

 اَ   -  َا     - 

 اِ فَ  -  اَ      -  

 اِ  -   اَ    - 

 اَ    -  َا    -  ِا -   

 اَ -  اَ  - تَ ْرَتبُ ْوا اَ    - 

282 



226 

 

 

      -         - 

      - 

 اَ      -  ِا     - 

  ِا   - َه  ن  اِ ف  

211   -  -     ِا  -  َاِ ف-   َ283 ه  ن  اِ ف 

212   -      ِا اَ  - تُ ْبُدْوا   284 

213    -    ِا   -  ِا    285 

214    -     -  ِا   -  ِا   -  َا   286 

Jumlah: 482 

 Hamzah qat}’i terdapat pada semua huruf mahmu>z (huruf yang dimulai dengan 

huruf hamzah). Berikut kaidahnya:  

 

 ،(َعْطفٍ  َحرفُ ) َأوْ  ،(َجرٍّ  َحرفُ ) ِإل  : ِمْثلُ  اْلَمْهُمْوزِ  اْْلُُرْوفِ  ِحْ  اْلَقْطعِ  ََهَْزةُ  تَ َقعُ 
).َشْرطٍ  َحرفُ ) ِإنْ 

58
 

Terjemah: 

(Hamzah qat}’i) terdapat pada huruf mahmu>z (huruf yang dimulai dengan huruf 

hamzah) seperti   ِإل (huruf jar),  ْأَو (huruf ‘at }af),  ِْإن (huruf syarat). 

  Olehnya itu, pada tabel 50 sebanyak 482 huruf hamzah qat}’i pada kolom 

Mushaf Standar Indonesia disimpulkan ‘menyelisihi’ sistem penulisan hamzah qat}’i  

menurut kaidah imla, terlihat jelas dengan ditiadakannya ra’s al-‘ain al-s}agi>rah 

(kepala ‘ain kecil) di atas atau di bawah alif sebagai simbol untuk huruf hamzah 

qat’i. Sebaliknya pada Mushaf Madinah terlihat cenderung tetap konsisten 

                                                           

58
‘Umar Fa>ru>q al-T{abba>’, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 33. 
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menyesuaikan sistem penulisan hamzah qat}’i dengan kaidah imla, tentunya  dengan 

tetap menuliskan ra’s al-‘ain al-s}agi>rah ( إ/أ ) di atas atau di bawah alif sebagai simbol 

untuk huruf hamzah qat}’i.  

d. hamzah qat}’i yang didahului oleh alif lam ta’ri>f (hamzah was}l)   

 Berikut adalah bentuk penulisan hamzah qat}’i yang didahului oleh alif lam 

ta’ri>f (hamzah was}l).59
 

 

Tabel 51 

Sistem penulisan hamzah qat}’i yang didahului oleh alif lam ta’ri>f (hamzah was}l) 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf  Madinah Mushaf  Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1     ْلا  4 

2     ْلا 8 

3       َْل   11 

4    َْل 22 

5   رُ ْلآٖاََتِْتَها ََتِْتَها نْ ه   25 

6       َْل   27 

7     َْل   29 

                                                           

59
Sangat diusahakan memblok hamzah qat}’i dan hamzah was}l saja dengan warna merah, 

karena kedua huruf inilah yang sedang dikaji. Akan tetapi aplikasi pengetikan huruf Arab yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini tidak mampu memblok huruf أل dengan dua (2) warna (seharusnya 

huruf lam tidak diwarnai merah), maka memblok huruf lam dengan warna merah adalah suatu 

keterpaksaan. 
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8     َْل   30 

9       َْل 31 

10    َْل 33 

11     َْل   36 

12     َْل   60 

13     َْل 61 

14      ْلا 62 

15  قَاُلْوا -   ُر  71 تُِثي ْرُ ْلَ  - قَاُلْوا تُِثي ْ

16     ُِمْنو  رْلآٖا نْ ه   74 ِمْنوُ  

17   ِٖٓثِْ ْل   85 

18     ْلا  86 

19     ْلا 94 

20      ْلا  102 

21    َْل 107 

22   ِْْٖٓيَانِ ْل   108 

23     ْلا  114 
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24      َْل   116 

25      َْل  117 

26     118 ي تِ ْلا 

27     ْلا 126 

28     ْلا  130 

29        َْل    136 

30      َْل     140 

JUZ II 

ِمنَ  31          -    َِمنْٖٓمَوالِ ْلا-  ْٖٓلا     155 

32 

      -      

 - 

 َْل  - ِِبو َْل    

 - َْل    

164 

 ِِبِمُ  33    ُِِبِم  َْل     166 

34     َْل   168 

35     ْلا 177 

36        - ٖٓ178 نْ ث ىْلآٖابِ    - نْ ث ىْلا 

37 
60

      َ179  ْلَبابِ ْل 

                                                           

60      
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38    180 قْ َرِبْْيَ ْلآٖا 

39    -     -       -ْٖٓلا-   ْٖٓلا    187 

40    ِٖٓ188 ثِْ ْل 

41        ْٖٓلا   189 

42      َ197 ْلَبابِ ْل 

43     ْلا  200 

44        ْلا  201 

45      َْل    205 

46    ِٖٓ206 ثِْ ْل 

47   -      210 ُمْورُ ْلآٖا  -ْمرُ ْلآٖا 

48    215 قْ َرِبْْيَ ْلآٖا 

49     ْلا  217 

50       219 ي تِ ْلا 

51    ْلا  220 

52    ْلا 228 

53      ْلا 232 
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54    251 ْرضُ ْلآٖا 

JUZ III  

55     -  َْل  - َْل 255 

56  -     264 ِخرِ ْلآٖا - ذ ىْلآٖا 

57    -     رُ ْلآٖا  266  ي تِ ْلآٖا - نْ ه 

58       َْل   267 

59 
61      َ269 ْلَبابِ ْل 

60      َْل   273 

61   282 ْخر ىْلآٖا 

62     َْل   284 

Jumlah: 72 

  Kaidah penulisan hamzah qat}’i ketika di dahului oleh alif lam ta’rif tidak 

berubah dari teori penulisan standarnya, yaitu harus ditulis ra’sul ‘ain di atas alif 

sebagai simbol untuk hamzah qat}’i. 

ٖٓ َها: ال  لا آٖا :، ََنْوُ التَّعرِْيفِ تَ تَ َغي َّْر ِكَتابََة اْٰلَْمَزِة ِحْ َأوَِّل اْلَكِلَمِة ِإَذاَدَخَلْت َعَلي ْ َمُل، ْل
آٖا 62ْخََلصُ ْلِٖٓمََّهاُت، اْل

. 

Terjemah: 

  Tidak berubah sistem penulisan hamzah qat’i awal jika didahului oleh alif lam 

ta’ri>f seperti pada kata آٖٱ َملُ ْل آٖٱ , مََّهاتُ ْل ْخََلصُ ْلِٖٓٱ , . 

                                                           

61
    

62
Ibrahim Syamsuddin, Marji’ al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i  (Cet. IX; Libanon: Da>r al-Kotob al-

Ilmiyah, 2014), h. 85. 
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  Dengan demikian penulisan hamzah qat’i yang didahului oleh alif lam ta’ri>f 

pada kolom Mushaf Standar Indonesia pada tabel di atas menyelisihi kaidah imla 

karena tetap meniadakan hamzah/ra’s al-‘ain (ء). Pada Mushaf Madinah tetap sesuai 

dengan sistem penulisan menurut kaidah imla yaitu adanya simbol ra’s al-‘ain al-

s}agi>rah di atas alif. Adapun pada kata   dan    ayat 71 dan 187 yang penulisan 

hamzahnya/ ra’s al-‘ain-nya tidak diletakkan di atas alif karena ini adalah sistem 

penulisan rasm ‘us \ma>ni>.  

e. Dua (2) hamzah qat}’i dalam satu kata  

 
Tabel 52 

Sistem penulisan hamzah qat}’i yang dobel 

Versi mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1 
63     َاَْنَذْرتَ ُهمْ ء  6 

2 
64

    َنْ ُتمْ اَ ء  140 

Jumlah: 4 

 Pada kata  َْءأَْنَذْرتَ ُهم dan  َأَنْ ُتمْ ء , hamzah pertama tidak ditulis di atas alif atau 

dalam keadaan tunggal (ء) adalah hamzah istifhamiyah (pertanyaan). Dalam kaidah 

imla, terdapat aturan bahwa jika berjejer dua (2) alif, maka salah satu dari kedua alif 

tersebut boleh dihilangkan, dan yang ditulis adalah huruf hamzahnya saja (kepala 

‘ain kecil).  

                                                           

63
Hamzah qat}’i  yang pertama adalah huruf istifha>m (pertanyaan), sedangkan yang kedua 

merupakan hamzah qat}’i fi’il mad}i dari fi’il ruba’i>. 

64
Hamzah qat}’i  yang pertama adalah huruf istifha>m (pertanyaan), sedangkan yang kedua 

merupakan hamzah qat}’i dari ism d}ami>r munfashil. 
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 Berikut ini adalah beberapa teori penulisan hamzah qat}’i (awal kata) yang 

dobel versi kaidah imla: 

  ََتَْضعُ  اْلَقْطعِ  ََهَْزةَ  فَِإنَّ  اَْلْسِتْفَهامِ  ََهَْزةِ  َمعَ  أَمَّا
 ْ
ل  :التَّالِيةِ  ْحَكامِ ل 

 .َأؤُْكرِمُ : اْلِفْعلِ  ِح  اْٰلَْمَزةِ  َرْسمُ  يتَ َغي َّرُ  -آ

 -أَئِل ى أَِإَذا، - أَِئَذا ، أَِإنَّكَ  - أَئِنَّكَ : اْلَمْبِنيَّةِ  اأْلَْلَفاظِ  ِح َعَدُمُو  وَ الت ََّغي ُُّر  َُيُْوزُ  -ب
65 أَإل  

.
  

Terjemah:  

Adapun pada hamzah istifha>m penulisan hamzah qat}’inya tunduk kepada 

aturan-aturan berikut: 

1) Berubah penulisan hamzah pada fi’il seperti:  َُأؤُْكرِم. 
2) Boleh berubah dan tidak berubah pada ism-ism mabni seperti:  

 .أَإل   -أَئِل ى أَِإَذا، - أَِئَذا ، أَِإنَّكَ  - أَئِنَّكَ 

 Dari keterangan di atas, maka disimpulkan bahwa boleh saja berubah salah 

satu hamzahnya karena  َأَنْ ُتمْ ء  adalah ism mabni>, demikian juga pada kata  َْءأَْنَذْرتَ ُهم 

boleh berubah karena merupakan fi’il sebagaimana keterangan di atas.  

Sebagaimana pada penjelasan hamzah madd yang asalnya dobel penulisan 

huruf hamzahnya, kemudian salah satunya dihapus dengan tujuan artistik, maka 

demikian halnya penghapusan alif pada hamzah pertama (hamzah istifhamiyah) pada 

kedua kata tersebut ( َْءأَْنَذْرتَ ُهم dan  َأَنْ ُتمْ ء ).   

f. Hamzah madd 

1) Hamzah madd pada ism 

 

 

 

                                                           

65
Mahmu>d S{a>fi>, S}awa al-Imla>’i, h. 30-31. Lihat pula Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-imla>’, h. 

212. 
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Tabel 53 

Sistem penulisan hamzah madd pada ism 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1    ا     19 

2   ا     31 

3     ا  ي ٰٓ         33 

4      ِلا    34 

5     ا  ي ٰٓ         35 

6    37 ا 

7        ِي ِتَناا  ب   39 

8       ِ41  ي ِِتْ ا  ب 

9     ا  49 

10      ا  50 

11      ِ61  ي تِ ا  ب 

12      َمنُ ْواا  62 

13    99 ي تٍ ا 

14     ا 106 
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15     ا     118 

16     ا   126 

17       129  ي ِتكَ ا 

18      ا    133 

JUZ II 

19     ا    145 

20      ي ِتَناا  151 

21    ٖٓا  164 ي تٍ لا

22      -        ا     -   ا     170 

23      هٖ ا ت 
 187 ي 

24       ا    200 

25      ا   211 

26         ِهٖ اِ ب ن 
ْ
 213 ذ

27   
 

   
 
هٖ ا ت 
 ي 

221 

28      231 ي تِ ا 

29     هٖ ا ت 
 242 ي 

30   -  -  -     ا   -  ا -  ا - َلا 248 
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31    252 ي تُ ا 

JUZ III 

32     259 يَةً ا 

33       ِا  ب 267 

34    ا  283 

66
 

2) Hamzah madd pada fi’il ruba>’i> 
 

Tabel 54 

Sistem penulisan hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i>     
Versi Mushaf Madinah dn Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 
JUZ  I 

2     َمنَّاا  8 

3     َمنُ ْواا  9 

4  -  -    13 َمنَ ا  - َمَن ا    -ِمنُ ْواا 

5  -     14 َمنَّاا   – َمنُ ْواا 

6       25 َمنُ ْواا 

7       26    َمنُ ْواا 

8     41 ِمنُ ْواا 

                                                           
66

Hamzah qat’i dalam tabel tersebut tidak dijumlahkan lagi karena sudah tercover di dalam 

tabel ‚hamzah qat}’i pada ism‛. Adapun tinjauannya bisa dibaca setelah tabel  



237 

 

 

9       43 تُ ْواا 

10     ا  53 

11   -     ا    -  َمنُ ْواا    62 

12     ن ُكمْ ا  63 تَ ي ْ

13   -   ا     - َمنُ ْواا  76 

14     82 َمنُ ْواا 

15        83 تُ ْواا 

16  -        ا-     ا   87 

17      91 ِمنُ ْواا 

18      ن ُكمْ ا  93 تَ ي ْ

19      103 َمنُ ْواا 

20     104 َمنُ ْواا 

21       110 تُ ْواا 

22     ُهمْ ا ن    121 تَ ي ْ

23        126 َمنَ ا 

24      ا   136 
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25   -     ا     - َمنُ ْواا 137 

JUZ II 

26     ُهمُ ا ن   تَ ي ْ  146 

27     153 َمنُ ْواا 

28      165 َمنُ وْٰٓاا 

29      172 َمنُ ْواا 

30  -        -      َمنَ ا -   ا 
 ا  -  ن  

 177 ن  

31    178 َمنُ ْواا 

32     183 َمنُ ْواا 

33     ا    200 

34     ا    201 

35     208 َمنُ ْواا 

36     ُهمْ ا ن    211 تَ ي ْ

37      212 َمنُ ْواا 

38         213  َمنُ ْواا 

39      214 َمنُ ْواا 

40     218 َمنُ ْواا 
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41      ُتُمْوُىنَّ ا  229   تَ ي ْ

42        ا  233 

43     249 َمنُ ْواا 

44     ا 
 
ىه
 
 251   ت

JUZ III 

45     -     ا  -    ا  253 

46     254 ْنِفُقْوااَ  -  َمنُ ْواا 

47     257 َمنُ ْواا 

48        ا 
 
ىه
 
 258     ت

49      264 َمنُ ْواا 

50       َ265 َتتْ ا  ف 

51     267  ِمنُ وْٰٓاا 

52       -   َمنُ ْواا -   ا  277 

53     278 َمنُ ْواا 

54      282 ِمنُ وْٰٓاا 

55    -     ا   -    ا    285 
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67
 

3) Hamzah madd yang didahului oleh alif lam ta’ri>f (hamzah was}l)  
 

Tabel 55 

Sistem penulisan hamzah madd yang didahului alif lam ta’ri>f 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf  Madinah Mushaf  Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1     ْلا  4 

2     ْلا 8 

3      ْلا 62 

4 
68

قَاُلْوا  71  قَاُلْوا 

5     ْلا  86 

6     ْلا 94 

7      ْلا  102 

8     ْلا  114 

9     118 ي تِ ْلا 

10     ْلا 126 

11     ْلا  130 

JUZ II 

                                                           
67

Hamzah qat}’i dalam tabel 54 tidak dijumlahkan lagi karena sudah tercover dalam tabel 

‚hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i>‛.  

68
 adalah bentuk penulisan  rasm ‘us|ma>ni>  untuk kata ْْلنَ ٱ  (sekarang). 
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12     ْلا 177 

13    69    187 

14     ْلا  200 

15        ْلا  201 

16      َْل    205 

17     ْلا  217 

18       219 ي تِ ْلا 

19    ْلا  220 

20    ْلا 228 

21      ْلا 232 

JUZ III  

22    264 ِخرِ ْلآٖا 

23     266  ي تِ ْلآٖا 

70
 

  Kosakata yang berhamzah madd pada ketiga tabel tersebut
71

 hanya terdapat 

pada ism dan fi’il ruba’i >, tidak terdapat pada fi’il s\ula>s\i> dan huruf dalam surah al-

                                                           

69
Sistem penulisan pada rasm ‘us \ma>ni>. 

70
Hamzah qat’i dalam tabel 55 tidak dijumlahkan lagi oleh karena sudah tercover di dalam 

tabel 51 ‚hamzah qat}’i yang didahului oleh alif lam ta’ri>f (hamzah was}l)‛. 
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Baqarah. Apakah sistem penulisan hamzah madd yang dianut oleh kedua mushaf 

tersebut sesuai dengan kaidah imla atau tidak, terlebih dahulu dipaparkan kaidah 

penulisan hamzah madd menurut kaidah imla yaitu sebagai berikut: 
      

Ra>ji> al-Asmar di dalam buku al-Marj’u fi> al-Imla>’-nya menukilkan: 

 ُكْرِسيِّ  َعل ى َمكُتوِبَةٍ  َمْفتُ ْوَحةٍ  ََهَْزةٍ  بَعدَ  اْلَمدَّ  أَِلفِ  َأوْ  السَّاِكَنةُ  اْٰلَْمَزةُ  َجاَءتِ  ِإَذا
ًة، ِلِف،أْلَ ا  ).72   ُمَفاَجآتٌ ) وَ  ،(آَنفُ : )ِمْثلُ  قُِلبَ َتاَمدَّ

Terjemah: 

Jika terdapat hamzah sukun ( ْأ) atau alif madd (أَا) sesudah hamzah yang 

berbaris fathah maka keduanya (hamzah sukun dan alif madd) dibaringkan di 

atas huruf alif yang mendahuluinya tersebut, dibaringkan menjadi madd 

(bacaan panjang) seperti  ( ُآَنف)  dan ( ُمَفاَجآتٌ ) .    
Adapun contoh-contohnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 56 
Contoh sistem penulisan hamzah madd dalam kaidah imla 

Sistem penulisan  Asal kata   ْأَا/ أَأ  No. 

َنفُ آ  1 أَأْ   َنفُ أَأْ  

ِنفُ ْل ٖٓٱ ِنفُ أَا   2 أَا 

ُملُ آ  3 أَأْ   ُملُ أَأْ  

ُكلُ آ ُكلُ أَأْ    4 أَأْ  

ثَ رَ آ ثَ رَ أَأْ    5 أَأْ  

ِسنٌ آ ِسنٌ أَا   6 أَا 

تٍ آ تٍ أَا   7 أَا 

                                                                                                                                                                      
71

Yang dimaksud adalah hamzah madd pada ism (tabel 53), hamzah madd pada fi’il ruba’i > 

(tabel 54), dan hamzah madd yang didahului oleh alif lam ta’ri>f  (tabel 55 ). 
72

Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-imla>’, h. 210. Lihat pula Ibrahim Syamsuddin, Ashalu 

T{ari>qati li Ta’li>mi al-Imla>’i li kulli al-Mara>hili, h. 143, Aiman Ami>n Abdul Gani>, al-Ka>fi> fi> qawa>’id 

al-Imla>’, h. 49. 
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ُمرُ آ ُمرُ أَأْ    8 أَأْ  

ِمرُ ْل ٖٓٱ ِمرُ أَا   9 أَا 

ِخذُ ْل ٖٓٱ ِخذٌ أَا   10 أَا 

  Demikian juga dengan yang dikemukakan oleh Ra>ji al-Asmar > dalam al-Marji’ 

fi> al-imla>’ : 

  َّآََٖل يُ َقلِّبُ ْوَن ا الَِّذْينَ ِإن ِلَك ِِبَنَّ ْل ِلَف ِح ِمْثِل )يَ ْبَدأَاِن( ، َو )يَ ْلَجأَان( َمدًَّة يُ َعلُِّلْوَن ذ 
آٖا ٌر، َأْي ِإْسٌم، أَمَّا اْل آِٖلَف ِفْيِهَما َضِمي ْ ، َعََلُمةٌ ف َ ِلُف ِحْ ِمْثِل )َمْبَدآن( ، )َمْلَجآن( ْل

 . ْسُم َأْجَدُر ِمَن اْْلَْرِف ِح بَ َقائِِو َمرُسْوًماْلِٖٓا، وَ ِإعَرابٌ 

  َّةً  السَّاِكَنةَ  اْٰلَْمزَةَ  قَ لَّبَ  إن  َتْسِهْيلُ  بِوِ  يُ ْقَصدُ  ،(أَأَْنفُ : ْصلُ ْلآٖا) "آَنفُ ": ِمْثلِ  ِحْ  َمدَّ
آٖالنَّْطِق،  ثَِقْيلٌ  ِِبْٰلَْمَزتَ ْْيِ  النَّْطقَ  نَّ ِل

 آِٖإنَّ قَ لََّب ا ِلَف َمدًَّة ِح ِمْثِل )ُمَفاَجآٌت( يُ ْقَصُد بِِو َْجَاُل اْلِكَتابَِة، ِعْنَد بَعُضُهْم، ْل
73 .أِلَنَّ تَ َواِلْ ََهَْزُة َو أَِلٌف َبِشعٌ 

 

Terjemah: 

 Sesungguhnya bagi mereka yang tidak membalikkan alif menjadi madd pada 

kata يَ ْبَدأَاِن  dan  يَ ْلَجأَان karena mereka membenarkan penulisan yang 

demikian bahwa alif madd tersebut adalah domi>r atau ism. Adapun alif madd 

pada penulisan kata َمْبَدآن, َمْلَجآن  adalah merupakan tanda i’rab,  dan ism 

lebih sesuai dari huruf pada penulisannya. 

 Sesungguhnya pengubahan hamzah sukun menjadi madd seperti pada kata  

"آَنفُ "  (asalnya:  ُأَأَْنف), dimaksudkan untuk mempermudah 

penyebutan/pelafalan, karena penyebutan dua (2) hamzah terasa berat. 

 Sebenarnya membalikkan alif menjadi madd pada kata seperti  ٌُمَفاَجآت 
dimaksudkan untuk keindahan tulisan, karena bagi sebagian mereka, 

                                                           

73
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 210-211. 
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berjejernya hamzah dan alif tidak enak dipandang. 

   

  Dari keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

simbol madd (آ) pada hamzah sukun ( ْأ) atau alif madd (أَا) sesudah hamzah yang 

berbaris fathah ‘bukanlah’ sesuatu yang wajib karena tujuannya hanyalah sekedar 

untuk memperindah tulisan, karena berjejernya hamzah dan alif tidak elok 

dipandang. Jadi yang diutamakan dalam hal ini adalah unsur artistik semata.   

  Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah penulisan hamzah madd pada 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia ‘bukanlah’ suatu penyimpangan dari 

kaidah imla.  Oleh karena pengubahan bentuk penulisan tersebut ‘bukanlah’ suatu 

penyimpangan dalam imla maka tidaklah bermasalah jika mengalami modifikasi 

dalam sistem penulisannya, ditambah lagi para ulama yang terlibat dalam 

penyusunan tanda baca pada kedua mushaf tersebut tentu memiliki berbagai 

pertimbangan, termasuk pertimbangan ilmu tajwid.
74

  

  Berikut adalah kaidah imla yang masyhur berkaitan penulisan hamzah madd 

serta penulisannya pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia.  

 

 

 

                                                           
74

Dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, Alquran tidak sebatas dikaji dari satu 

disiplin ilmu saja, tetapi dikaji dari berbagai macam ilmu, diantaranya adalah imla, tajwid, bala>gah, 

nah}wu dan s}arf. Adapun tentang madd, imla tidak membahas tentang berapa panjang harakat/bacaan 

suatu madd, imla hanya sebatas membahas sistem penulisannya saja. Adapun tentang berapa panjang 

harakat/bacaan dari beraneka macam bentuk madd, maka imla tidak memiliki kapasitas untuk 

membahas tentang hal tersebut karena pembahasan semacam itu adalah ranah kajian ilmu tajwid. Jika 

di dalam imla simbol  
 
ٓ sebagai simbol madd hanya terdapat di atas alif,  maka di dalam ilmu tajwid 

simbol madd tersebut tidak hanya terdapat di atas alif, tetapi juga terdapat di atas ya )  dan di atas (يٰٓ

wau ( ٰٓو), bahkan jika diperluas maka simbol tersebut terdapat pada huruf selain و ,ا dan ي, seperti di 

ayat pertama pada beberapa surah di dalam Alquran, diantaranya adalah surah al-Baqarah, Maryam 

dan lain-lain.  
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Tabel 57 

Perbandingan penulisan hamzah madd versi kaidah imla yang masyhur 

dengan versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. 
Mushaf Madinah 

(bukan mus\anna) 

Mushaf Standar 

Indonesia 

(bukan mus\anna) 

Kaidah imla yang masyhur 
Madd  (bukan 

mus\anna) 
Untuk mus\anna> 

َخرَ َءا 1 َخرَ ا    َخرَ آ   
َءاقَ رَ   

نٌ َءاقُ رْ  2 نٌ ا  قُ رْ   نٌ آقُ رْ    
 

g. Hamzah qat}’i yang berubah sistem penulisannya 

 

Tabel 58 

Sistem penulisan hamzah qat}’i yang berubah sistem penulisannya 

Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1     
75

   َِِب    ٰٓ 31 َْلءِ ؤُ ى 

2    
76

     َا  ٰٓ 85 َْلءِ ؤُ ى 

3         120 

JUZ  II 

4       -        َاَتَ ْيت  -    145 

5       150 

Jumlah: 4 

                                                           

75
Kata ini sekedar ditampilkan dalam kelompok ini tetapi tidak dihitung sebab telah 

dimasukkan pada kelompok ‚hamzah qat}’i pada ism‛. 

76
Kata ini sekedar ditampilkan dalam kelompok ini tetapi tidak dihitung sebab telah 

dimasukkan pada kelompok ‚hamzah qat}’i pada ism‛. 
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Perubahan sistem penulisan hamzah qat}’i pada kata  ءُؤَْل ى ٰٓ  ,   dan  َّلَِئَل 
‘meminjam’ sistem penulisan pada hamzah mutawassit}ah. Adapun sistem penulisan 

hamzah mutawassitah yang ‘dipinjamnya’ adalah sebagai berikut:  

(a) Sistem penulisan  ءُؤَْل ى ٰٓ   (hamzah qat’i di atas wau) 

 ،77أَْرُؤسٌ : ََنْوُ  َمدٍّ، َواوُ  بَعَدَىا َولَْيسَ  ََّيءٍ  أَوْ  َواوٍ  َغيِ  َساِكنٍ  بَعدَ  َمْضُمْوَمةً  َكاَنتْ  ِإَذا
ُؤْلِء،: َوِمْنوُ . ََسَاُؤهُ  ُجْزُؤُه،: ََنْوُ  وَ  التََّضاُؤُل؛ الت ََّفاُؤُل، َلَها َما فَِإنَّ  ى   أَِلفٌ  النُّْطقِ  ِح  قَ ب ْ

ًفا اْلَْطِّ  ِح  ُحِذَفتْ  َقدْ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َساِكَنةٌ  78 ََتِْفي ْ
. 

Terjemah: 

Apabila terdapat hamzah berbaris dammah setelah huruf sukun — selain wau 

sukun, ya sukun — dan setelah hamzah tengah ‘tidak terdapat’ wau madd, 

contoh:  ٌالت ََّفاُؤلُ  ,أَْرُؤس, لُ التََّضاؤُ  . Contoh lain:  ََُسَاُؤهُ ,ُجْزُؤه. Termasuk juga  ُِؤْلء  ى 
karena sebelumnya (sebelum hamzah di atas wawu) terdapat alif sukun dalam 

pelafazan (  ى) yang apabila dihapus maka penulisan  ُِؤْلء ‘diringankan’.  

 Jadi, kata  ُِؤْلء ََلءِ و أُ  berasal dari kata ى   yang ditambah dengan ha tanbi>h79
 (َىا) 

yang jika keduanya digabungkan maka sistem penulisannya akan berubah menjadi 

ُؤْلءِ  ََلءِ و َىاأُ  bukan) ى  ).   

(b) Sistem penulisan  َْنِئذٍ  ,لَِئَلِّ  ,لَِئن  (hamzah qat’i di atas nibrah /ya) ِحي ْ

بِْتَدائِيَِّة )ََهَْزُة اْلَقْطِع( ِحْ بَ ْعِض اْلَكِلَماِت، َوِىَي:  َأْصُلَها  "لَِئنْ "تَ َغي َُّر ِكَتابَُة اْٰلَْمزَُة اْْلِ
ُؤََلءِ "ََل(، -َأنْ -َأْصُلَها )لِ  "لَِئَلَّ "ِإْن(، -)لَ  ِعنَدَما  "ِإذْ "أُوََلِء(. ََهْزَُة -َأْصُلَها )َىا "ى 

َنِئذٍ -تَ تَِّصُل ِبَظْرٍف، ِمْثٌل: ِعْنَدِئذٍ   .يَ ْوَمِئذٍ  -َوقْ َتِئذٍ -80آنَِئذٍ -ِحي ْ

                                                           

77
Jama’ taksir dari  ٌرَْأس 

78
‘Abd al-Sala>m Muhammad Ha>ru>n, Qawa>’id al-Imla’ wa ‘Ala>mah al-Tarqi>m, h. 12. 

79Ha tanbi>h adalah huruf tambahan. 

80
Ibrahim Syamsuddin, Marji’ al-T{ulla>b fi> al-Imla>’i  (Cet. IX; Libanon: Da>r al-Kotob al-

Ilmiyah, 2014), h. 86.  
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Terjemah: 

Terjadi perubahan pada sistem penulisan hamzah qat}’i (hamzah qat}i’ awal) 

pada beberapa kata, seperti kata  ْلَِئن asalnya adalah  َِإْن(-)ل  asalnya لَِئَلَّ  ,

adalah  ََِل(-َأنْ -)ل ُؤََلءِ  , أُوََلِء(-)َىا asalnya adalah ى  . Adapun kata "ِإْذ" 
ketika disandingkan dengan z}arf maka akan berubah menjadi  ٍَنِئذٍ  ,ِعْنَدِئذ   ,ِحي ْ

 .يَ ْوَمِئذٍ  ,َوقْ َتِئذٍ  ,آنَِئذٍ 
 Dengan demikian sistem penulisan hamzah qat}’i pada kata  ءُؤَْل ى ٰٓ  ,    dan   

pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai dengan kaidah 

imla>iyah. 

Dari data yang ada di atas peneliti mengkalkulasi jumlah hamzah qat}’i di 

dalam surah al-Baqarah adalah sebagai berikut:  

1) Hamzah qat}’i pada ism sebanyak 350 huruf; 

2) Hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i > sebanyak 182 huruf; 

3) Hamzah qat}’i pada fi’il s \ula>s\i> sebanyak 23 huruf; 

4) Hamzah qat}’i pada huruf sebanyak 478 huruf; 

5) Dua (2) Hamzah qat}’i di dalam satu kata sebanyak 4 huruf; 

6) Hamzah qat}’i yang didahului oleh alif lam ta’ri>f (hamzah was}l) sebanyak 72 

huruf; 

7) Hamzah madd (semuanya telah tercover di dalam tabel hamzah qat}’i pada ism, 

hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i dan hamzah qat}’i-was}l dalam satu kata; 

8) Hamzah qat}’i yang berubah sistem penulisannya sebanyak 4 huruf (tidak 

termasuk  ِى ُٰٓؤْلء karena sudah tercover ke dalam hamzah qat}’i pada ism. 

Jadi, total keseluruhan hamzah qat}’i awal di dalam surah al-Baqarah adalah 

sebanyak 1.113 huruf.  
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2. Hamzah qat}’i mutawassit}ah  

 Hamzah qat}’i mutawassit}ah atau lebih populer disebut hamzah mutawassit}ah 

dalam kajiannya memiliki perbedaan dengan hamzah qat’i awal. Jika ranah kajian 

hamzah qat’i awal juga menjangkau fi’il, ism dan huruf, maka lain halnya dengan 

hamzah mutawassit}ah. Hamzah mutawassit}ah terpusat kajiannya kepada sistem 

penulisan hamzah qat’i tengah ketika berada di pertengahan sebuah kata, tanpa 

melihat apakah kata itu adalah ism atau fi’il.  

 Oleh karena itu, maka sub-bab tentang hamzah mutawassit}ah ini pembahasan 

akan dibagi menjadi 2 bagian besar yang kemudian terdiri dari beberapa sub, yaitu: 

a. Hamzah mutawassit}ah ‘sukun’ 

1) Hamzah mutawassit}ah sukun di atas ya/nabrah (ــــْئــ) 

2) Hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif (  (أْ 

3) Hamzah mutawassit}ah sukun di atas wau (ْْؤ) 

b. Hamzah mutawassit}ah ‘berharakat’ 

1) Hamzah mutawassit}ah berharakat di atas/di bawah ya/nabrah ( ــــــئ ) 

2) Hamzah mutawassit}ah berharakat di atas alif ( ْأ) 
3) Hamzah mutawassit}ah berharakat di atas wau (ؤ) 

4) Hamzah mutawassit}ah sukun tunggal ( ْء) 

5) Hamzah mutawassit}ah madd (آ) 

Berikut adalah penjabarannya:  

1. Hamzah mutawassit}ah ‘sukun’ 

a. Hamzah mutawassit}ah sukun di atas ya/nabrah 

  Berikut adalah sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas 

ya/nabrah (ــــْئــ) versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia: 
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Tabel 59 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas ya/nabrah 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1           33 

2         35 

3       58 

4         71 

5          90 

6          93 

7          102 

8     126 

JUZ II 

9        206 

Jumlah: 9 

  Adapun kaidah imla yang mengatur tentang sistem penulisan hamzah 

mutawassit}ah di atas ya/nabrah adalah sebagai berikut: 
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ْْلَرِف ٱْٰلَْمَزُة، وََكاَنْت َساِكَنٌة، فَِإن ََّها ُتكَتُب َعل ى َحرٍف ُُيَاِنُس َحرََكُة ٱِإَذا تَ َوسَّطَِة 
َرِة(، إَذا َكاٱْلَياِء )َأْو َعل ى ٱَعل ى ُكْرِسيِّ  لَِّذْي قَِبَلَها، َأْي إن ََّها ُتْكَتُب:ٱ ْْلَرُف ٱَن لنِّب ْ
ٌر، ِذْئٌب.ٱ َلَها َمْكُسْورًا ِمْثٌل: بِئ ْ  81لَِّذْي قَ ب ْ

 Terjemah: 

Jika hamzah terletak di pertengahan kalimat(mutawassit}ah), dan hamzah 

tersebut berbaris ‘sukun’, maka (hamzah mutawassit}ah) tersebut ditulis di atas 

huruf yang ‘sejenis’ dengan harakat huruf sebelumnya, yaitu: ditulis di atas 

huruf ‘ya’ (atau di atas nabrah), jika huruf sebelumnya berbaris kasrah seperti 

رٌ  ,بِئ ْ ِذْئبٌ   .  

Memperhatikan kaidah imla pada penulisan hamzah mutawassitah sukun di 

atas ya/nabrah tersebut maka disimpulkan bahwa sistem penulisan hamzah 

mutawassitah sukun pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sangat 

sesuai dengan kaidah imla.   

b. Hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif (  (أْ 

Berikut adalah sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif (  (أْ 

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia: 

 

Tabel 60 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1       َِبُسْورَةٍ تُ ْوا أْ ف  23 

2        تِيَ نَُّكْم أْ يَ فَِامَّا ْ ِمِنِّ  38 

                                                           

81
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 172. Lihat pula Mahmu>d S{a>fi>, S}awa> al-Imla>’i (Cet. 

III; t.t, 1984), h. 45. http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/05/blogpost_650.html###more.(18/11/2017). 

http://lisaanularab.blogspot.co.id/2017/05/blogpost_650.html
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3       َالنَّاسَ ُمُرْوَن  أْ اَت  44 

4       َ ُمرُُكمْ أْ يَ ِانَّ اللّ   67 

5     82  َها رَ  ِفي ْ َتُْ ءْ فَادّ   72 

6       ر ىتُ وُْكْم أْ يَّ َوِاْن اُس   85 

7        ُمرُُكْم أْ يَ بِْئَسَما 
 
ٖه ب   93 

8      ََهاِت أْ ن ن ْ ِِبَْيٍ مِّ  106 

9             ّأْ يَ  َحت  ُ  109 ه  ِِبَْمرِ ِتَ اللّ 

10        َنآٰ  أْ تَ اَْو  118 ا يَةٌ تِي ْ

JUZ II 

11      َ148 ِبُكُم اللّ ُ ِت أْ ي 

12           َا  169 ءِ ِِبلسُّوْٰٓ ُمرُُكْم أْ يَ ِاَّنَّ

13       َن        ِحْ ُبُطْونِ ِهمْ ُكُلْوَن  أْ يَ َما  174 

14      -        177 سِ أْ اْلبَ َوِحْْيَ  -َسآِٰء أْ اْلبَ ِج 

15    -         188 َفرِيْ ًقا ُكُلْواأْ لِتَ  -ُكُلْوآ أْ تَ َوََل 

16        َت    -     َتُواأْ تَ  اْلبُ يُ ْوتَ    ت اْلبُ يُ ْوتَ  تُواأْ وَ  -   189 

                                                           
82

Pada kaidah imla, hamzah mutawassit}ah semestinya ditulis di atas alif.  Adapun hamzah 

mutawassit}ah pada kata     adalah rasm ‘us|ma>ni>. Jika diamati secara seksama maka terlihat pada 

Mushaf  Madinah, hamzah mutawassit}ah tetap ditulis di atas ‘alif kecil’ (hampir tak terlihat alif), 
sedangkan pada Mushaf Standar Indonesia, alif tempat ‘bertenggernya’ hamzah ditiadakan.  
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17       هٖ أْ رَ ِمْن  196 فَِفْديَةٌ  س 

18      تِيَ ُهُم أْ يَّ اَْن ُ  210 اللّ 

19       -       ُهُم  -ِتُكْم أْ يَ َوَلمَّا  214 َسآٰءُ أْ اْلبَ َمسَّت ْ

20         222 تُ ْوُىنَّ أْ فَ فَِإَذا َتَطهَّْرَن 

21       َ223 َحْرَثُكمْ تُ ْوا  أْ ف 

22      229 ِمَّآُخُذْوا أْ تَ َأْن 

23          248 التَّابُ ْوتُ تَِيُكُم  أْ يَّ اَْن 

JUZ III 

24       254 يَ ْومٌ ِتَ أْ يَّ اَْن 

25        255 ِسَنةٌ  ه  ُخذُ أْ تَ ََل 

26     -      َ258 ِِبَاِت أْ فَ  -ِِبلشَّْمِس ِتْ أْ ي 

27        ََنكَ  أْ ي  260 َسْعًيا تِي ْ

28           َ268 ِِبْلَفْحَشآٰءِ ُمرُُكْم  أْ يَ و 

29          َ275 الرِّب واُكُلْوَن أْ ي 

30        َ279 ِِبَربٍ َذنُ ْوا أْ ف 

31     -      282 الشَُّهَداءُ  بَ  أْ يَ  -َب َكاِتٌب  أْ يَ  َوََل 

32          َْنآ اَو  286 نَ أْ َاْخطَ  ِاْن َنِسي ْ
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Jumlah: 38 

 Adapun kaidah penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif menurut 

kaidah imla adalah sebagai berikut: 

 ْْلَرفِ ٱ َحرََكةُ  ُُيَاِنسُ  َحرفٍ  َعل ى ُتكَتبُ  فَِإن ََّها َساِكَنٌة، وََكاَنتْ  ْٰلَْمَزُة،ٱ تَ َوسَّطَةِ  ِإَذا
آٖٱ ُكْرِسيِّ  َعل ى ...:ُتْكَتبُ  إن ََّها َأيْ  قَِبَلَها، لَِّذيْ ٱ َلَها لَِّذيْ ٱ ْْلَرفُ ٱ َكانَ  ِإَذا ِلِف،ْل  قَ ب ْ

  83.َمْأُلْوفٌ  رَْأٌس،: ْمْثلٌ  َمْفتُ ْوًحا،
Terjemah: 

Jika hamzah terletak di pertengahan kalimat(mutawassit}ah), dan hamzah 

tersebut berbaris ‘sukun’, maka (hamzah mutawassit}ah) tersebut ditulis di atas 

huruf yang sejenis dengan harakat huruf sebelumnya, yaitu:... Ditulis di atas 

huruf alif, jika huruf sebelumnya berbaris fathah seperti   ٌرَْأسٌ  , َمْأُلْوف . 

Dari sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif menurut kaidah 

imla tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penulisan pada Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai dengan kaidah imla. Sistem penulisan 

hamzah di atas alif (kepala ‘ain kecil) pada Mushaf Standar Indonesia yang biasanya 

ditiadakan, maka pada tabel 60 kepala ‘ain kecilnya dituliskan (أ). Salah satu contoh 

pada ayat 279 dituliskan فَْأَذنُ ْوا, padahal kalau konsisten maka akan di tulis فَْاَذنُ ْوا 
tanpa kepala ‘ain kecil di atas alif.  

a. Hamzah mutawassit}ah sukun di atas wau (ْْؤ) 

Berikut adalah sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas wau 

dalam Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia.  

 

 

 

 

                                                           

83
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 172. 
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Tabel 61 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas wau 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1              ُ ِمنُ ْونَ ؤْ ي   3 

2               ِمنُ ْونَ ؤْ ي ُ    4 

3      ُ ِمنُ ْونَ ؤْ ي   6 

4        ُِِمِنْْيَ ؤْ ِب  8 َوَما ُىمْ  

5        َْٰٓكَما  ِمنُ ؤْ اَن ُ  اقَاُلو     13 

6       َخذُ ؤْ ي ُ    48 

7        َلكَ ِمَن ؤْ ن ُ َلْن  55 

8         ََمُرْونَ ؤْ ت ُ   ن  68 فَافْ َعُلْوا َما 

9      ْ75 َلُكمْ ِمنُ ْواؤْ ي ُ  اَن 

10         ُ 85 بِبَ ْعِض اْلِكت بِ  ِمنُ ْونَ ؤْ اَفَ ت 

11       88 ِمنُ ْونَ ؤْ ي ُ  فَ َقِلْيًَل مَّا 

12        -   َِمنُ ؤْ ن ُ     ِمِنْي  -  ُْتم  91 ِمِنْْيَ ؤْ مُ  ِاْن ُكن ْ

13     َُتمْ     ِمِنْي ِمِنْْيَ ؤْ مُ  ِاْن ُكن ْ  93 

14     97 ِمِنْْيَ ؤْ لِْلمُ َوُبْشر ى 



255 

 

 

15       َ100 ِمنُ ْونَ ؤْ ي ُ اَْكثَ ُرُىْم ََل   ن 

16            ُ هٖ  ِمنُ ْونَ ؤْ ي ب     121 اُو 

JUZ II 

17       َ186 ِبْ ِمنُ ْواؤْ اْلي ُ و 

18 

         -    - 

      -       

 -ِمَنٌة ؤْ مُ  َوََلََمةٌ  –ِمنَّ ؤْ ي ُ  َحتّ  
 ِمنٌ ؤْ مُ  َوَلَعْبدٌ  -ِمنُ ْوا ؤْ ي ُ َحتّ  

221 

19         223 ِمِنْْيَ ؤْ اْلُم 

20        َ226 ُلْونَ ؤْ ي ُ  لِلَِّذْين 

21         َّ228 ِِبللّ ِ  ِمنَّ ؤْ ي ُ ِاْن ُكن 

22       232 ِِبللّ ِ  ِمنُ ؤْ ي ُ ِمْنُكْم 

23     -         َيُ ْؤت   - ُ ّ247 ِتْ ؤْ ي ُ  َوالل 

24       ُْتم  248 ِمِنْْيَ ؤْ مُ  ِاْن ُكن ْ

JUZ III 

25       ُ ِمنْ ؤْ َوي 
 256 ِِبللّ ِ م

26            ُ 260 ِمنْ ؤْ ت 

27       ُ 264 ِِبللّ ِ  ِمنُ ؤْ ي 

28      -       َ269 تَ ؤْ ي ُ َوَمْن -  يُ ْؤِتى اْلِْْكَمة 
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29        ُ َىاتُ وْ ؤْ ت   271 

30        ُتْم  278 ِمِنْْيَ ؤْ مُ ِاْن ُكن ْ

31     
84

     اََماُتَُِن ؤْ ا الَِّذى 
 
ه
 
ت
 
 283 ن

32         َ285 نُ ْونَ مِ ؤْ اْلمُ و 

Jumlah: 37 

Adapun sistem penulisan hamzah mutawassit}ah sukun di atas wau menurut 

kaidah imla adalah sebagai berikut: 

 ْْلَرفِ ٱ َحرََكةُ  ُُيَاِنسُ  َحرفٍ  َعل ى ُتكَتبُ  فَِإن ََّها َساِكَنٌة، وََكاَنتْ  ْٰلَْمَزُة،ٱ تَ َوسَّطَةِ  ِإَذا
َلَها ٱْْلَْرُف ٱْلَواِو، ِإَذا َكاَن ٱَعل ى ُكْرِسيِّ  ...:ُتْكَتبُ  إن ََّها َأيْ  قَِبَلَها، لَِّذيْ ٱ لَِّذْي قَ ب ْ

  85َمْضُمْوًما، ِمْثٌل: ُلْؤٌم، بُ ْؤبُ ٌؤ.
Terjemah: 

Jika hamzah terletak di pertengahan kalimat(mutawassit}ah), dan hamzah 

tersebut berbaris ‘sukun’, maka (hamzah mutawassit}ah) tersebut ditulis di atas 

huruf yang sejenis dengan harakat huruf sebelumnya, yaitu:... Ditulis di atas 

huruf wau, jika huruf sebelumnya berbaris dammah seperti  ٌُلْؤم, بُ ْؤبُ ؤٌ   . 

 Dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa sistem penulisan hamzah 

mutawassit}ah sukun di atas wau pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia sangat sesuai dengan kaidah imla.  

2. Hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’ 

a. Hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’ di atas/di bawah ya/nabrah 

 

 

                                                           
84 ْؤُتُِنَ ٱ  jika berada diawal kalimat maka dibaca u’tumina dengan dibaca dammah pada hamzah 

was}lnya. 

85
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 172. 
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Tabel 62 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah bersyakal di atas/di bawah ya/nabrah 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

Juz I 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

1     -         اُووَ   -    5 اُو 

2       16 اُو 

3      27 اُو 

4         َ30 رَبُّك 

5       -      ِْوِنْ ءُ  اَْنب      -      31 

6      -     ِهمْ ئِ َِبَْسَا ِهمْ ئِ َِبَْسَا –   33 

7          َْواِذ      34 

8       ُوفَا    ُب  39 َاْصح 

9       -       ِال    - َِعْند   54 

10               61 

11        ِ62     ْْيَ ءِ َوالصَّاب 

12        65     ْْيَ ءِ َخاِس 

13 

    -     

     

ـــــ -  ًة   ئَ َسيِّ   َكَسبَ 
 
ْي ط 

 
 ـخ

 ء 
 
ه
 
  ـــت

 وفَاُ    ُب  َاْصح 
81 
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14       ُب  َاْصح    82 اُو 

15       اُو     َ86 الَِّذْين 

16           98 

17    -          ا  -       108 

18    -    اُو     -  َِّاَل    114 

19       119 

20        -        اُو      -  ُفَا      121 

21         َبَ ْيِِت       125 

22         134 

23         141 

JUZ II 

24           -  اُو      -  َاُوو     157 

25       ِْمن   ِ ّ158 الل 

26      اُو     159 

27        ُفَا    ُ160     اَتُ ْوب 

28         اُو       174 

29        ُا      175 
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30 

    -    -

    -       

   -   -  
اُ     -   ُا    

177 

31       ِال   187 

32      189 

33        ُا     202 

34            َ210 َوُقِضي 

35             215 

36    -               - َاُ ف    217 

37        ُا     َ218 يَ ْرُجْون 

38    -           -       219 

39                 ى  220  اْليَ ت م 

40                ِ222 اْلَمِحْيض 

41         ِْمن      226 

42        َاُ ف     229 

43           َِمْن ِدََّيرِن      246 

44            248 
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45    -       -    ً249 ة 

JUZ III 

46           ه      255 

47        ُا    ُب  257 َاْصح 

48    -         -      259 

49            َْول ِكن    ْ260  قَ ْلِب 

50              261 

51            264 

52          273 

53         َاُ ف    ُب  275 َاْصح 

54    282 ُموْٰٓا  ءَ َتْس      َوََل 

55         ِ ِِّبلل       285 

Jumlah: 69 

 Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah di atas/di bawah nabrah menurut 

kaidah imla adalah sebagai berikut: 

لَِّذْي ٱْْلَْرِف ٱيُ َقارُِن بَ ْْيَ َحرََكِتَها َوَحرََكِة ْٰلَْمَزُة، وََكاَنْت ُمَتَحرَِّكٌة، فَِإنَُّو ٱِإَذا تَ َوسََّطِت 
َلَها َوُتْكَتُب َِبََسِب  ْلَكْسَرُة أَوًََّل، فَاضَّمَُّة، فَاْلَفْتَحُة، فَالسُُّكْوُن. ٱأْلَقْ َوى، ٱْْلَرََكِة ٱقَ ب ْ

َرِة( ٱْلَياِء )َأْي َعل ى ٱُتْكَتُب َعل ى ُكْرِسيِّ  َأْي، ِإن ََّها: ِإَذا َكاَنْت َمْكُسْورًَة، َسَواءٌ لنِّب ْ
(، أَْم َمْفتُ ْوًحا، ِمْثٌل: )ُمْطَمِئنّّ (، ٱْْلَْرُف ٱَأَكاَن  َلَها َمْكُسْورًا، ِمْثٌل: )ُمْبِطِئْْيَ لَِّذْي قَ ب ْ
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َد  أَْم َمْضُمْوًما، ِمْثٌل: )ُسِئَل(، أَْم َساِكًنا، ِمْثٌل: )َصائٌِم(.َأْو ِإَذا َكاَنْت َمْضُمْوَمًة بَع
َكْسٍر، ِمْثٌل: )َمَباِدُئُكْم، ِمئُ ْوَن(، َأْو َمْفتُ ْوَحًة بَعَد َكْسٍر، ِمْثٌل: )ِفَئٌة(، َأْو َساِكَنًة بَعَد  

َئٌة( َو )ٱَكْسٍر، ِمْثٌل:  َناٌن(، َأْو ِإَذا َكاَنْت َمْفتُ ْوَحًة بَعَد ََّيٍء َساِكَنٍة، ِمْثٌل: )بِي ْ ْطِمئ ْ
َئٌة(.  86)َىي ْ

Terjemah: 

(Hamzah mutawassit}ah) ditulis ‘di atas ya’ (di atas nabrah) jika hamzah 
mutawassit}ah tersebut berbaris kasrah seperti halnya huruf sebelumnya (huruf 

yang mendahuluinya juga berbaris kasrah) seperti pada kata  َُمْبِطِئْْي, atau 

hamzah mutawassit}ah (yang berbaris kasrah) tersebut didahului oleh huruf 

berbaris fathah seperti pada kata  ُّّمْطَمِئن, atau hamzah mutawassit}ah (yang 

berbaris kasrah) tersebut didahului oleh huruf berbaris dammah seperti pada 

kata  َُسِئل, atau hamzah mutawassit}ah (yang berbaris kasrah)  tersebut 

didahului oleh huruf sukun seperti pada kata  ٌَصائِم.
87

 Atau jika hamzah 

mutawassit}ah tersebut berbaris dammah yang didahului oleh huruf berbaris 

kasrah seperti pada kata  َْمَباِدُئُكم,
88 ِمئُ ْونَ   , atau hamzah mutawassit}ah tersebut 

berbaris fathah yang didahului oleh huruf berbaris kasrah seperti pada kata   ٌِفَئة, 

atau hamzah mutawassit}ah tersebut sukun yang didahului oleh huruf berbaris 

kasrah seperti pada kata َنانٌ ٱ ْطِمئ ْ , atau hamzah mutawassit}ah tersebut berbaris 

fathah yang didahului oleh huruf ya berbaris sukun seperti pada kata  ٌَئة َئةٌ  ,بِي ْ  .َىي ْ

 Dengan demikian sistem penulisan hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’ di atas/ 

di bawah nabrah versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia pada tabel 62 

                                                           

86
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 179.  

87
Di dalam ilmu nahwu, huruf alif sesudah sad pada kata  ٌَصائِم dihukumi sebagai sukun. 

88
Jamak dari  ٌِمَئٌة/ِمائَة  
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disimpulkan sangat sesuai dengan kaidah imla, kecuali penulisan hamzah 

mutawassit}ah yang ditulis tanpa nabrah pada beberapa kata tertentu diantaranya 

karena merupakan sistem penulisan pada rasm ‘us       ُلْوَنكَ ءَ َيس       \ma>ni>.89
  

 Jika memperhatikan pernyataan-pernyataan Mazmur Sya’rowi dalam jurnalnya 

‚Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia‛, maka disimpulkan bahwa 

kata yang mengandung hamzah mutawassit}ah dan seharusnya ditulis di atas/dibawah 

nabrah tetapi tidak bernibrah sebagaimana pada tabel 62 tersebut adalah sistem 

penulisan pada rasm ‘us\ma>ni>. Adapun kata kata tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 63 

Sistem penulisan hamzah mutawassitah tanpa nabrah  

versi rasm‘us \ma>ni> dalam surah al-Baqarah 

Mushaf Madinah 
Ayat 

ke- 
No. Mushaf Madinah  

Ayat 

ke- 
No. 

  215 10 
90

  31 1 

   217 11   62 2 

   -     219 12   65 3 

    220 13    81 4 

  222 14   108 5 

  225 15   119 6 

                                                           
89

Kata       ُلْوَنكَ ءَ َيس       sengaja dimasukkah dalam tabel ‚hamzah mutawassit}ah di atas nabrah/ya‛ 

karena jika mengikuti kaidah imla maka hamzah mutawassit}ah pada kata       ُلْوَنكَ ءَ َيس       lebih cocok ditulis 

di atas nabrah, bukan di atas alif, wau ataupun ditulis tunggal. Alasannya karena hamzah 
mutawassit}ah  didahului oleh huruf sukun. 

90
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan dalam Alquran Standar Indonesia, h. 139. 
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 273 16   134 7 

  282 17   141 8 

91
 

  189 9 

 

b. Hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’di atas wau 

 

Tabel 64 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah bersyakal di atas wau 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  II 

1        ا       170 

2              223 

3       -     ََل     ُ ّالل -     225 

JUZ III 

4         َا      ُ257 الطَّاُغْوت 

5          283 

                                                           
91

Sistem penulisannya terfokus kepada hamzah mutawassit}ah saja, bukan satu kata 

sekaligus. Selalu ada kemungkinan kosa kata lain di dalam surah al-Baqarah yang termasuk katagori 

sistem penulisan rasm ‘us \ma>ni> selain dari kosa kata yang tersebut dalam tabel, akan tetapi oleh 

karena penelitian ini ‘bukanlah’ penelitian yang menfokuskan kepada rasm ‘usma>ni, maka kosa-kata 

tersebut tidak ditampilkan di dalam tabel ini secara komplit. Adapun ditampilkannya kosa kata 

tersebut bertujuan mengingatkan kembali bahwa penelitian ini menjadikan mushaf Alquran sebagai 

objek penelitian, yang dengan demikian tidak semua sistem penulisan huruf hamzah bisa diukur 

dengan sistem penulisan menurut kaidah imla. Kosa-kata yang termasuk ke dalam katagori rasm 

‘us\ma>ni yang tersebut di dalam tabel tidak lagi dihitung jumlahnya karena sudah tercover di dalam 

tebel ‘hamzah mutawassit}ah bersyakal di atas/di bawah nabrah.  
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6              286 

Jumlah: 7 

 

 Dalam kaidah imlah dinyatakan: 

ُتْكَتُب َعل ى ُكْرِسيِّ اْلَواِو ِإَذا َكاَنْت َمْضُمْوَمًة بَعَد فَ ْتٍح، ِمْثٌل: )يَ ُؤمُّ(، َو )َخُؤْوُن(، أَْو 
 ، ِمْثٌل: )ُرُؤْوٌس(، َأْوِإَذا َكاَنْت بَعَد ُسُكْوٍن، ِمْثٌل: )أَْرُؤٌس(، َو)تَ َفاُؤُل(، َأْو بَعَد َضمٍّ

، ِمْثٌل:  ، ِمْثٌل: )يُ ؤَكُِّد(، َو )ُمَؤاَزرٌَة(، َأْو ِإَذا َكاَنْت َساِكَنٌة بَ ْعَد َضمٍّ َمْفتُ ْوَحًة بَعَد َضمٍّ
 92.)ُمْؤِمٌن( َو)ُرْؤيٌَة(

Terjemahan: 

(Adapun hamzah mutawassit}ah) ditulis ‘di atas wau’ ketika hamzah 

mutawassit}ah berbaris dammah yang didahului oleh huruf berbaris fathah 

seperti pada kata  ُّيَ ُؤم dan  َُخُؤْون, atau hamzah mutawassit}ah tersebut (berbaris 

dammah) didahului oleh huruf berbaris sukun seperti pada kata   ٌأَْرُؤس dan  

 atau hamzah mutawassit}ah tersebut (berbaris dammah) didahului oleh ,تَ َفاُؤلُ 

huruf berbaris dammah seperti pada kata  ٌُرُؤْوس, atau hamzah mutawassit}ah 

tersebut (berbaris fathah) didahului oleh huruf berbaris dammah seperti pada 

kata  ُُمَؤاَزرَةٌ  ,يُ ؤَكِّد atau hamzah mutawassit}ah tersebut sukun didahului oleh 

huruf berbaris dammah seperti pada kata  ٌُمْؤِمٌن, رُأْيَة.   
 Setelah mencermati kaidah imla tersebut dan mencocokkannya dengan sistem 

penulisan hamzah mutawassit}ah berharakat yang di atas wau dalam tabel 64 maka 

disimpulkan bahwa dalam hal ini sistem penulisan pada Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai dengan kaidah imla. 

 

                                                           

92
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’u fi> al-Imla>’, h. 179-180. 
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c. Hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’ di atas alif   (  (أْ 
 

Tabel 65 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah bersyakal di atas alif 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1      َُىمْ اَ اَنْ ب    33 

JUZ II 

2         ُوااَ َورَ    166 

3              203  خَّرَ  اَ ت  َوَمْن 

Jumlah: 3 

 Dari aneka macam sistem penulisan hamzah mutawassitah pada Mushaf 

Standar Indonesia, ketiga kata yang mengandung hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’ 

di atas alif inilah yang tidak sinkron dengan kaidah imla.  

 Sejatinya, sistem penulisan hamzah qat}’i, baik di awal, tengah maupun di akhir 

kata adalah dengan menuliskan ra’s al-‘ain al-s}ugra> (ء) di atas/di bawah alif sebagai 

simbol hamzah, akan tetapi pada tabel 65 terlihat jelas bahwa Mushaf Standar 

Indonesia kembali menuliskan hamzah hanya dengan simbol alif tanpa ra’s al-‘ain al-

s}ugra (ء) sebagai simbol hamzah, sebagaimana sistem yang digunakannya pada 

penulisan hamzah qat}’i awal.
93

 Adapun sistem penulisan hamzah mutawassit}ah 

‘bersyakal’ di atas alif pada Mushaf Madinah tetap sesuai dengan kaidah imla>iyah.  

 

 

                                                           
93

Lihat penjelasan ‘hamzah qat}’i pada ism’, ‘hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i> ’ dan ‘hamzah 

qat}’i pada huruf’. 



266 

 

 

d. Hamzah mutawassit}ah tunggal 

1) Hamzah mutawassit}ah tunggal (1) 

 

Tabel 66 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah tunggal (1)  
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1       ِا      ْو 14 

Jumlah: 1 

 Kata  َُمْستَ ْهزُِءْون termasuk kata yang mengandung  طَِة َعَرًضا  ََهَْزةُ  امل ُ  تَ َوسِّ
(hamzah yang ‘mendadak’ menjadi hamzah tengah) karena perubahan d}ami>r. Kata     

94َيْستَ ْهزِئُ  asalnya ُمْستَ ْهزُِءْونَ 
 (fi’il mud}a>ri’). Perbedannya adalah hamzah pada kata 

 adalah mutawassit}ah (di tengah kata) sedangkan huruf hamzah pada kata ُمْستَ ْهزُِءْونَ 

 adalah hamzah mutat}arrifah (hamzah di akhir kata). Persamaannya adalah َيْستَ ْهزِئُ 

huruf hamzah pada kedua kata tersebut masing-masing didahului oleh huruf berbaris 

kasrah. Dalam teori kaidah imla, jika hamzah akhir (mutat}arrifah) di dahului oleh 

huruf berbaris kasrah maka hamzah akhir tersebut ‚ditulis di atas ya‛. 

َلَها، ٱْْلَْرِف ٱْٰلَْمَزُة، فَِإن ََّها ُتْكَتُب َعل ى َحرٍف يُ َناِسُب َحرََكَة ٱِإَذا َتَطرََّفِت  لَِّذْي قَ ب ْ
َلَها َمْكُسْورًا، ِمْثٌل: قَارٌِئ، ْلَياِء، ٱَعل ى ُكْرِسيِّ : ...َأْي ِإن ََّها ُتْكَتبُ  ِإَذا َكاَن َما قَ ب ْ

َتِدئٌ   95.مب ْ
Terjemah: 

 Hamzah qat’i ketika berada di akhir kata (hamzah mutat}arrifah) maka sistem 

penulisannya disesuaikan dengan syakal/baris dari huruf sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut:... ditulis di atas ya (ئ) jika didahului oleh huruf berbaris 

                                                           
94

Hamzah mutat}arrifah ‘di atas ya’. 

95
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 191. 
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kasrah seperti pada kata  ٌَتِدئٌ  ,قَارِئ  .ُمب ْ

 Dengan demikian, saat  َُيْستَ ْهزِئ berubah menjadi hamzah tengah 

(mutawassit}ah) karena adanya perubahan d}ami>r maka semestinya penulisan 

hamzahnya ‘tetap di atas ya’ seperti  َُمْستَ ْهزِئُ ْون,
96

 tidak ditulis tunggal seperti 

 Akan tetapi dalam kaitannnya dengan penulisan hamzah pada kasus .ُمْستَ ْهزُِءْونَ 

seperti ini akan ditemukan beraneka macam pendapat para pakar imla.97 Salah satu 

di antaranya sebagaimana dinyatakan oleh syekh Husain Wali> dalam Kita>b al-Imla>’: 

ِلَك ََنَْوُه ِمْن  بِِقْطَعٍة َو بَ ْعَضُهْم  َيكُتُب )َيْستَ ْهزِئُ ْوَن(  ََل َعلى  َشْيٍء قَ ْبَل اْلَواِو وََكذ 
 .98ُكلِّ َما تَ َوسََّطْت ِفْيِو اْٰلَْمَزُة َعَرًضا

 Terjemahan: 

 Sebagian dari para pakar dalam menuliskan hamzah mutawassit}ah (pada kata  

 dengan hamzah tunggal yakni tidak ditulis di atas huruf apapun (َيْستَ ْهزِئُ ْونَ 

sebelum huruf wau (ditulis tunggal), demikian juga pada kata yang semisal 

dengan    ََيْستَ ْهزِئُ ْون tersebut, dimana hamzah terletak di tengah kata secara 

‘mendadak’ (karena perubahan d}ami>r). 

 Jika merujuk kepada pernyataan Syekh Husain Wa>li> tersebut maka sistem 

penulisan  hamzah mutawassit}ah ‘tunggal’ pada kata  َُمْستَ ْهزُِءْون  yang dianut oleh 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia pada tabel 66 ‘tidaklah’ menyalahi 

kaidah imla>iyah.  

 

                                                           

96
Lihat Husni> ‘Abd al-Jali>l Yu>suf, Ilmu Kita>bah al-Lugah al-‘Arabiyyah (Cet. I; Cairo: Da>r 

al-Sala>m, 2006), h. 127.  

97
Lihat pembahasan lengkapnya pada hamzah mutawassit}ah dan mutat}arrifah tentang 

hamzah akhir yang ‘mendadak’ berubah menjadi hamzah tengah karena adanya perubahan d}ami>r. 

98
Syekh Husain Wa>li>, Kita>b al-Imla>’, (Cet. I; Da>r al-Qalam: 1985), h. 65.  

http://www.moswarat.com/books_view_119.html pdf. (19/11/2017). 

http://www.moswarat.com/books_view_119.html
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2) Hamzah mutawassit}ah tunggal (2) 

 

Tabel\ 67 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah tunggal (1)  
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ II 

1          َّْوا ِمنَّاءُ َكَما تَ بَ ر  167 

2       ْوَسُكمْ ءُ رُ َوََلََتِْلُقْوا  196 

3       99
 وْ ءُ رَ  َواللّ ُ      207 

JUZ III 

4         ْاَْمَواِلُكمْ ْوُس ءُ رُ  فَ َلُكم  279 

Jumlah: 4 

Adapun sistem penulisan yang direkomendasikan oleh kaidah imla dalam 

kaitannya dengan sistem penulisan hamzah mutawassit}ah dalam tabel 67 adalah 

sebagai berikut: 

َلَها َمْضُمْوًما  طَُة َو بَعَدَىا َواِو اْلَمدِّ، َو َكاَن اْْلَْرُف الَِّذْي قَ ب ْ ِإَذا َكاَنِت اْٰلَْمَزُة اْلُمتَ َوسِّ
، ِمْثُل: )ُرُءْوٌس(،  َأْو َمْفتُ ْوًحاَوََل يُ ْوَصُل ِبَا بَ ْعَدُه، فِإنَّ بَ ْعَضُهْم َيْكتُ بُ َها ُدْوَن ُكرِسيٍّ

َو )يَ ْبَدُءْوَن(. َوالشَّاِئُع ِكَتابَُة ََهَْزٍة )ُرُؤْوٌس( َعَلى اْلَواِو، أَمَّا ََهَْزٌة )قَ َرأُْوا(، َو  )قَ َرُءْوا(،
)يَ ْبَدأُْوَن(. فَالشَّاِئُع ِكَتابَ تُ َها َعَلى اأْلَِلِف َأْو َعَلى اْلَواِو: )قَ َرأُْو(، )قَ َرُؤْوا(. )يَ ْبَدأُْوَن( 

 ).َو )يَبَدُؤْونَ 
Terjemahan: 

Jika hamzah mutawassit}ah ‘berbaris dammah dan diikuti oleh wau madd’, 

hamzah mutawassit}ah didahului oleh huruf berharakat ‘dammah atau fathah’, 

                                                           
99

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah pada kata  ٌَرُءْوف adalah rasm ‘us \ma>ni>. Lihat 

Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip penulisan Mushaf Standar Indonesia h. 139. Walaupun demikian 

tetap sesuai dengan kaidah imla>iyah.  
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dan hamzah mutawassit}ah tersebut ‘dipisah’ penulisannya dengan huruf 

sebelum dan sesudahnya (hamzah mutawassit}ah diapit oleh dua (2) huruf 

infis}a>l100
), maka sebagian pendapat mengatakan bahwa hamzah 

mutawassit}ahnya tersebut ditulis ‘tunggal’ seperti pada kata  ٌقَ َرُءْوا ,ُرُءْوس, 

101.يَ ْبَدُءْونَ 
  Akan tetapi, sistem penulisan yang populer dari ketiga contoh kata 

tersebut adalah: Kata  ٌُرُءْوس yang paling ‘populer’ sistem penulisannya adalah 

 yang يَ ْبَدُءْونَ  dan قَ َرُءْوا Kata ;(hamzah mutawassit}ah  di atas wau) ُرُؤْوسٌ 

‘populer’ sistem penulisannya adalah:  قَ َرُءْوا ditulis قَ َرُؤْوا/قَ َرأُْوا (hamzah 

mutawassit}ah di atas alif atau wau),   َيَ ْبَدُءْون  ditulis  َيَ ْبَدأُْون/ يَ ْبَدُؤْونَ   (hamzah 

mutawassit}ah di atas alif atau wau).
102

 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa sistem penulisan hamzah mutawassit}ah 

dalam tabel 67 versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai 

dengan kaidah imlai>yah.  

1) Hamzah mutawassit}ah tunggal (3) 

 

Tabel\ 68 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah bersyakal tuggal 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1                  َا       
 
ه
 
 17 ل

2         ُْعو     23 

                                                           

100
Huruf infis}a>l adalah enam atau tujuh huruf  yang dalam penulisannya harus dipisah dengan 

huruf setelahnya. 

101
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 181-182.  

102
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 181-182 
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3        َْٰٓبِِن  40 ْيلَ ءِ ِاْسَرآي  

4        َْٰٓبِِن  47 ْيلَ ءِ ِاْسَرآي  

5       -           َا    -     49 

6         ْو    61 

7         َثَاق  83  ْيلَ ءِ ِاْسَرآَبِِنْٰٓ  ِمي ْ

8              84 

9             87 

10     -         -     89 

11          ْو    90 

12    َن         ْنَ و    ٖٓ 91  ه 

13        ىُكْم ءَ َجا  92 ُمْوس 

14             101 

15       -       َا    -  ْالَِّذي   120 

JUZ II 

16          ا    170 

17             ا  200 

18               ُ209 اْلبَ يِّن ت 
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19 

      - 

        

   ْْٰٓيلَ ءِ ِاْسَرآَبِِن -  

        

211 

20                     ُ213 اْلبَ يِّن ت 

21          ْفَِان    َْغُفْورٌ  و َ  226 فَِانَّ اللّ 

22         ْٰٓ246 ْيلَ ءِ ِاْسَرآَبِِن 

JUZ III 

23                   253 

24          َْفَمن     ه    275 

Jumlah: 28 

 Dalam kaidah imla dinyatakan bahwa jika terdapat hamzah yang didahului 

oleh alif, maka hamzah mutawassit}ah ditulis tunggal. Berikut adalah teori sistem 

penulisannya:  

ُتْكَتُب ُدْوَن ُكرِسيٍّ ِإَذا َكاَنْت َمْفتُ ْوَحًة بَ ْعَد أَِلٍف، ِمْثٌل: )ِقَراَءٌة( َو )َتَساَءَل( َو 
.)ِكَساَءاِن(

103
 

Terjemahan: 

(Hamzah mutawassit}ah) ditulis tunggal jika hamzah tersebut berbaris fathah 

dan didahului oleh alif seperti pada kata  ٌَتَساَءلَ  ,ِقَراَءة dan   ِِكَساَءان. 

Dengan demikian, sistem penulisan hamzah mutawassit}ah ‘tungggal’ pada 28 

kata dalam tabel 68 disimpulkan sangat sesuai dengan kaidah imla, baik itu pada 

Mushaf Madinah maupun pada Mushaf Standar Indonesia.  

                                                           

103
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 180. 
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a. Hamzah mutawassit}ah madd 

 

Tabel 69 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah madd 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  II 

1       ِتُكمْ ا  َسيِّ   ِمْن  271 

2       ْنُ ا  اْلُقر  185 اُْنزَِل ِفْيوِ  

Jumlah: 2 

 Di dalam surah al-Baqarah hanya terdapat dua (2) kata yang mengandung 

sistem penulisan hamzah madd pada hamzah mutawassit}ah, dan kedua kata tersebut 

terdapat pada tabel 69. Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah madd pada Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia memiliki corak yang berbeda jika 

dibandingkan dengan sistem penulisan imla yang banyak mewarnai referensi kaidah 

imla, sebagaimana penulisan hamzah madd ketika berada di awal kata. Akan tetapi 

perbedaan sistem penulisan tersebut tetap dibenarkan karena tidak ada alasan yang 

bisa dijadikan hujjah untuk menyalahkannya. Dalam kaidah imla, hamzah madd 

disimbolkan dengan alif terlentang di atas alif (آ) yang tujuannya hanya seputar 

kandungan nilai artistik semata.
104

  

 Dari data hasil penelitian tersebut maka rekapitulsi huruf hamzah 

mutawassit}ah dalam surah al-Baqarah adalah sebagai berikut: 

a. Hamzah mutawassit}ah ‘sukun’ 

1. Hamzah mutawassit}ah sukun di atas ya/nabrah (ــــْئــ) sebanyak 9 huruf  

                                                           

104
Lihat pembahasan lengkap tentang hamzah madd pada ‘hamzah qat}’i madd’ (hamzah qat}’i 

awal). 
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2. Hamzah mutawassit}ah sukun di atas alif (  sebanyak 38 huruf (أْ 

3. Hamzah mutawassit}ah sukun di atas wau (ْْؤ) sebanyak 37 huruf 

b. Hamzah mutawassit}ah ‘berharakat’ 

1. Hamzah mutawassit}ah berharakat di atas/di bawah ya/nabrah ( ــــــئ ) sebanyak 69 

huruf 

2. Hamzah mutawassit}ah berharakat di atas alif (أ) sebanyak 3 huruf 

a. Hamzah mutawassit}ah berharakat di atas wau (ؤ) sebanyak 7 huruf 

b. Hamzah mutawassit}ah tunggal (ء) sebanyak 33 huruf 

c. Hamzah mutawassit}ah madd sebanyak 2 huruf 

 Jadi total huruf hamzah mutawassit}ah di dalam surah al-Baqarah adalah 

sebanyak 198 huruf.  

3. Hamzah qat}’i mutat}arrifah 

 Hamzah qat}’i mutat}arrifah atau lebih populer disebut hamzah mutat}arrifah 

(hamzah yang terletak di akhir sebuah kata) dalam kajiannya memiliki perbedaan 

dengan hamzah qat’i awal. Ranah kajian hamzah mutat}arrifah jauh lebih sederhana 

jika dibandingkan dengan hamzah qat}’i awal, salah satu sebabnya adalah karena 

hanya sedikit bersentuhan dengan pembahasan tentang ism. 

 Adapun pembahasan hamzah mutat}arrifah di dalam surah al-Baqarah terbagi 

ke dalam beberapa sub kajian yaitu sebagai berikut: 

a. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ 

1) Hamzah mutat}arrifah tunggal setelah huruf sukun 

2) Hamzah mutat}arrifah tunggal berbaris fathatain karena mansu>b 

b. Hamzah mutat}arrifah  di atas ya 

c. Hamzah mutat}arrifah di atas alif 
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Berikut adalah penjabaran dari bermacam hamzah mutat}arrifah pada surah al-

Baqarah: 

1. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ 

a. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ setelah huruf sukun 

Berikut sistem penulisan hamzah mutat}arrifah tunggal pada Mushaf Madinah 

dan Mushaf Standar Indonesia: 

 

Tabel 70 

Sistem penulisan hamzah mutat}arrifah tunggal 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1             6 

2       -        ا      -    13 

3            19 

4       -         -     َا    -        - ْ20 ءٍ َشي 

5        -                -         22 

6          ِاَل اْستَ َوى    29 

7             30 

8     -           - ُؤََل  - ءِ ِبََِْسَا - ُكلََّها ءَ اَْلََْسَا  31 ءِ ى 

9       ِب -       ِلُكمْ  -اْلَعَذاِب ُسوَْٰٓء  ذ    49 
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10            59 

11         ِا     69 

12           ِْان    ُ ّ70 الل 

13     -      ُؤََل  - ءِ ى    85 

14           ءُ َمْن يََّشآ     90 ه 

15          َا   ِ ّ91 الل 

16           101 

17                 ٖه  102 ج 

18            ٖه ت 
حم  ر   105 ءُ َمْن يََّشآ ب 

19                   108 

20     -      113 ءٍ َشيْ َعل ى  - ءٍ َشيْ َعل ى 

21         133 

JUZ II 

22      -            -       142 

23      لَِتُكْونُ ْوا   143 

24                       144 

25       ْءٍ َشي 148 
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26           154 

27           ْ155 ءٍ ِبَشي 

28      -   -        -   -   164 

29         -  ِءِ السُّوْٰٓ  ب    - 169 

30             -  َِبِْين   َوالصّ     - 177 

31     -          َا  ْءٍ َشي  -  َا   ِ178 اِلَْيو 

32           َِلك  َكذ    َِفرِْين  191 اْلك 

33         ِت           ِ207 اللّ ِ  ت 

34          ُ َّوالل    212 ءُ َمْن يََّشآ 

35        ُ ّ213 ءُ َمْن يََّشآ يَ ْهِديْ  َوالل 

36         -         - 214 

37            ُ ّ220 الل 

38                222 

39      228 ءٍ قُ ُروْٰٓ ثَ ل ثََة 

40     -                -     ْءٍ َشي      231 

41              232 
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42             235 

43            236 

44   َمن      
 
ه
 
ك
ْ
ْ مل ْ  

ن 
ْ
ؤ  247 ءُ يََّشآ َمنْ  ي 

45          
 
ه م 

 
ل ع    و   251 

JUZ III 

46         -          ُ ّالل    -    ُ ّ253   الل 

47      -             -  َِّاَل    255 

48        ْءٍ َشي   259 

49           ِ261 ءُ يََّشآ َمنْ ل 

50         -            - ءٍ َشيْ  َعل ى   264 

51           ِت  اَْمَوا       ِ265 اللّ ِ  ت 

52        
 
ه
 
ل  و      266 

53                268 

54               ْ269 ءُ يََّشآ َمن 

55            271 

56  َمن      ْ272 ءُ يََّشآ َمنْ  ي 

57    -          -      273 
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58 

       -      

   -         

      -     

   -  ْءٍ َشي     

282 

59 

      -      

 -    

    ِءُ يََّشآ َمنْ لِ   - ءُ يََّشآ َمنْ ل 

 -  ْءٍ َشي  

284 

Jumlah: 85 

 Hamzah mutat}arrifah yang terdapat dalam tabel 70 merupakan hamzah 

mutat}arrifah tunggal yang didahului oleh huruf sukun. Adapun teori kaidah imla 

dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah sebagai berikut: 

َلَها، َأْي ٱْْلَْرِف ٱفَِإن ََّها ُتْكَتُب َعل ى َحرٍف يُ َناِسُب َحرََكَة ْٰلَْمَزُة، ٱِإَذا َتَطرََّفِت  لَِّذْي قَ ب ْ
، ِإَذا َكاَن َما:...ِإن ََّها ُتْكَتبُ  َلَها َساِكًنا، ِمثٌل: ِعْبٌء، ََسَآٰءٌ  ُدْوَن ُكْرِسيٍّ  105.قَ ب ْ

Terjemah:  

Hamzah qat’i ketika berada di akhir kata (hamzah mutat}arrifah) maka sistem 

penulisannya disesuaikan dengan syakal/baris dari huruf sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut:... Jika terletak di akhir kata, maka ditulis ‘tunggal’ ketika 

huruf sebelumnya berbaris sukun seperti pada kata  ٌََسَآٰءٌ  ,ِعْبء. 

 Jika merujuk kepada teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

penulisan hamzah mutat}arrifah tunggal yang dianut oleh Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai dengan kaidah imla. 

 Adapun jika hamzah mutat}arrifah tunggal berbaris fath}atain karena dalam 

keadaan mansu>b, sistem penulisannya dalam Mushaf Madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           

105
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 191. 
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b. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ berbaris fath}atain 

 

Tabel 71 

Sistem penulisan hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ berbaris fath}atain 

Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  II 

1    -              -       171 

Jumlah: 2 

  Sistem penulisan hamzah mutat}arrifah tunggal berbaris fathatain seperti 

dalam tabel 71 tersebut telah diatur sistem penulisannya dalam imla sebagai berikut: 

ْسُم ٱِإَذا نُ وَِّن  ( تَ ْنوِْيُن ٱْلُمنَتِهَي ِِبَْمَزٍة َمْكتُ ْوبوٍة َعَلى ٱْْلِ لسَّْطِر )َأْي ُدْوَن ُكرِسيٍّ
َلَها ٱَنْصٍب، وََكاَن  أَلًِفا، فَِإنَُّو ََل ُيْكَتُب بَعَدَىا أَِلٌف، ِمْثٌل:  ...ْْلَرُف السَّاِكُن قَ ب ْ

  106.)َىَواًء( َو )أٰٓرَاًء(
Terjemahan:  

Jika pada suatu ism diakhiri oleh hamzah mutat}arrifah tunggal (ء) berbaris 

fath}atain karena mans}ub dan huruf sukun sebelumnya adalah ... alif maka 

setelah hamzah mutat}arrifah tidak boleh diikuti oleh huruf alif seperti pada 

kata  ًَىَواء (bukan َىَواًءا) dan  ًآٰرَاء (bukan آرَاًءا). 

 Merujuk kepada kaidah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

penulisan hamzah mutat}arrifah tunggal berbaris fath}atain karena mans}u>b dalam 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai dengan kaidah imla. 

 

 

                                                           

106
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 192. Lihat pula Fahmi Qat}bi al-Di>n al-Najja>r, 

Qawa>’id al-Imla>’ fi> ‘Asyrati Duru>sin Sahlah (Cet. IV; Riya>d}: Maktabah al-Kaus\ar, 2008), h. 18. 

http://www.alukah.net/library/0/53498/#ixzz5LAkW8PqH. pdf (23/10/2017). 

http://www.alukah.net/library/0/53498/#ixzz5LAkW8PqH


280 

 

 

2. Hamzah mutat}arrifah ‘diatas ya’ 

Berikut sistem penulisan hamzah mutat}arrifah ‘diatas ya’ pada Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia: 

 

Tabel 72 

Sistem penulisan hamzah mutawassit}ah di atas ya 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1     ُ ّالل    15 

Jumlah: 1 

Adapun teori dasar kaidah imla dalam kaitannya dengan sistem penulisan 

hamzah mutat}arrifah ‘di atas ya’ adalah sebagai berikut: 

َلَها، َأْي ٱْْلَْرِف ٱْٰلَْمَزُة، فَِإن ََّها ُتْكَتُب َعل ى َحرٍف يُ َناِسُب َحرََكَة ٱِإَذا َتَطرََّفِت  لَِّذْي قَ ب ْ
َلَها َمْكُسْورًا، ِمْثٌل: قَارٌِئ، ٱَعل ى ُكْرِسيِّ  :...ِإن ََّها ُتْكَتبُ  ْلَياِء، ِإَذا َكاَن َما قَ ب ْ

َتِدئٌ   107.مب ْ
Terjemah:  

Hamzah qat’i ketika berada di akhir kata (hamzah mutat}arrifah) maka sistem 

penulisannya disesuaikan dengan syakal/baris dari huruf sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut:... ditulis di atas ya (ئ) jika didahului oleh huruf berbaris 

kasrah seperti pada kata  ٌَتِدئٌ  ,قَارِئ  .مب ْ

Jika merujuk kepada teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

penulisan hamzah mutat}arrifah ‘di atas ya’ pada tabel 72 yang dianut oleh Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sangat sesuai dengan kaidah imla. 

 

 

                                                           

107
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 191. 
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3. Hamzah mutat}arrifah ‘di atas alif ’ 

Berikut sistem penulisan hamzah mutat}arrifah ‘diatas alif’ pada Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia: 

 

Tabel 73 

Sistem penulisan hamzah mutat}arrifah di atas alif 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  II 

1          اَ تَ بَ رَّ  الَِّذْيَن اتُِّبُعْوا  166 ِاذْ  

2      َُّهمْ  اَ فَ نَ تَ بَ ر ِمن ْ  167 

Jumlah: 2 

Adapun teori dasar kaidah imla dalam kaitannya dengan sistem penulisan 

hamzah mutat}arrifah ‘di atas alif’ adalah sebagai berikut: 

َلَها،َأْي ٱْْلَْرِف ٱَحرََكَة  ْٰلَْمَزُة، فَِإن ََّها ُتْكَتُب َعل ى َحرٍف يُ َناِسبُ ٱِإَذا َتَطرََّفِت  لَِّذْي قَ ب ْ
َلَها َمْفتُ ْوًحا، ِمْثٌل: قَ َرأَ، َمْلَجأَ ٱَعَلى :...ِإن ََّها ُتْكَتبُ    أْلَِلِف، ِإَذا َكاَن َما قَ ب ْ

Terjemah:  

Hamzah qat’i ketika berada di akhir kata (hamzah mutat}arrifah) maka sistem 

penulisannya disesuaikan dengan syakal/baris dari huruf sebelumnya, yaitu 

sebagai berikut:... ditulis di atas alif (أ) jika huruf sebelumnya berbaris fathah 

seperti pada kata  َقَ َرأ, َمْلَجأَ   . 

 Dengan berdasar kepada teori imla tersebut, maka disimpulkan bahwa 

beragamnya sistem penulisan hamzah mutat}arrifah pada Mushaf Standar Indonesia, 

hanya kedua kata pada tabel 73 yang ‘menyalahi’ kaidah imla, karena Mushaf 

Standar Indonesia kembali menggunakan alif tanpa ra’s al-‘ain (ء) sebagai simbol 

hamzah  qat}’i sebagaimana sistem yang digunakannya pada penulisan hamzah qat}’i 
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awal.
108

 Adapun sistem penulisan hamzah mutawassit}ah ‘bersyakal’ di atas alif pada 

Mushaf Madinah tetap sesuai dengan kaidah imla>iyah.  

 Berikut adalah rekapitulasi huruf hamzah mutat}arrifah di dalam surah al-

Baqarah adalah sebagai berikut: 

1. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ sebanyak 

a. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ setelah huruf sukun sebanyak 85 huruf 

b. Hamzah mutat}arrifah ‘tunggal’ berbaris fathatain karena mansu>b sebanyak 2 

huruf  

2. Hamzah mutat}arrifah  di atas ya sebanyak 1 huruf 

3. Hamzah mutat}arrifah di atas alif sebanyak 2 huruf. 

Jadi total huruf hamzah mutat}arrifah di dalam surah al-Baqarah adalah 

sebanyak 90 huruf. Adapun total huruf hamzah qat}’i (ء)secara keseluruhan dalam QS 

al-Baqarah sebanyak 1.401 huruf.  

Dari data tentang sistem penulisan hamzah qat}’i awal, hamzah mutawassit}ah 

dan hamzah mutat}arrifah pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia di 

atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:  

Mushaf Standar Indonesia memiliki kelebihan yaitu mudah dibaca oleh 

masyarakat muslim Indonesia, terkhusus karena tidak adanya embel-embel simbol 

ra’sul ‘ain di atas dan di bawah alif yang menandakan bahwa huruf tersebut adalah 

hamzah. Dengan demikian tidak rumit membacanya dan pasti dengan mudah dibaca 

‘a’, ‘i’ atau ‘u’. Dan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh para ulama ketika 

mengadakan musker (tahun 1974-1989) untuk pemberian syakal pada Mushaf 

Standar Indonesia.  

                                                           
108

Lihat penjelasan ‘hamzah qat}’i pada ism’, ‘hamzah qat}’i pada fi’il ruba>’i> ’ dan ‘hamzah 

qat}’i pada huruf’. 
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Akan tetapi, dari kelebihan Mushaf Standar Indonesia tersebut menyimpan 

sebuah misteri yang perlu dipertanyakan, apakah sebenarnya perbedaan antara alif 

dan hamzah ?. Pertanyaan tersebut akan diikuti oleh sederet pertanyaan lainnya yang 

akan mengungkap ketidak konsistenan Mushaf Standar Indonesia dalam penulisan 

hamzah. Dalam teori kaidah imla, hamzah boleh berada di awal, di tengah dan di 

akhir kata, akan tetapi pada Mushaf Standar Indonesia penulisan hamzah dengan 

aturan tersebut ‘terkesan’ tidak konsisten. Menurut hasil survey dalam penelitian 

ini, wajah hamzah pada Mushaf Standar Indonesia berubah-ubah dan tidak 

konsisten, yaitu sebagai berikut: 

1. Pada hamzah tengah (mutawassit}ah) dalam posisi sukun, wujud hamzah 

ditunjukkan wajah aslinya yaitu disimbolkan dengan ra’sul ‘ain seperti pada 

kata  ِيُ ْؤِمنُ ْونَ  ,ِح اْلَبْأَساء, demikian halnya ketika hamzah tengah berada setelah 

madd seperti pada kata     اَ   . Akan tetapi, ketika hamzah tengah berharakat 

fathah seperti pada kata  ْاَنْ َباَُىم kembali ra’sul ‘ainnya dihilangkan untuk 

hamzah, yang digunakan hanya alif saja.  

2. Pada kata  َْنَذرتَ ُهمْ اَ ء  dan  َنْ ُتمْ اَ ء  (tabel 52) penulisan hamzah qat’i awal yang 

merupakan hamzah istifham, kepala ‘ain kecilnya dipertahankan. Sementara 

pada hamzah qat}’i awal selain dari dua kata tersebut, Mushaf Standar Indonesia 

sengaja menabrak kaidah imla dengan menggunakan alif saja sebagai simbol 

hamzah qat}’i seperti pada kata  َبٌ   ,اَْنت  dan lain-lain. Masih pada tabel 52 َاْصح 

pada kata ( اَْنَذرتَ ُهمْ )ءَ   dan ( نْ ُتمْ اَ )ءَ   (penulisan hamzah qat}’i yang kedua atau dalam 

kurung) kembali Mushaf Standar Indonesia membuang ra’s al-‘ainnya sebagai 

simbol hamzah. Bagi pembaca awam akan mengira bahwa hamzah tersebut 

adalah alif, padahal masih merupakan hamzah qat}’i. Dengan demikian, pada 
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Mushaf Standar Indonesia dapat disimpulkan bahwa terkadang menggunakan 

alif sebagai hamzah, dan hamzah
109

 sebagai hamzah, dan inilah ketidak 

konsistenannya.  Lain halnya dengan Mushaf Madinah yang tetap konsisten 

menggunakan ra’s al-‘ain al-sugra> dalam penulisan hamzah qat}’i, dapat dilihat 

pada penulisan dua kata pada tabel 52 ( ْنَذرتَ ُهمْ اَ ءَ   dan  َنْ ُتمْ اَ ء ) yang lebih memilih 

membuang alifnya dan menetapkan ra’sul ‘ain untuk simbol hamzah sebagai 

suatu bentuk konsistensi terhadap simbol hamzah.  

Demikianlah keseluruhan sistem penulisan hamzah qat}’i di dalam Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia ditinjau dari sudut kacamata Imla. Hasil 

survey tersebut menunjukkan ‘ketidak konsistenan penulisan hamzah’ terdapat pada 

Mushaf Standar Indonesia. Ketidak konsistenan ini yang diganggap sebagai sesuatu 

yang tidak mendidik karena mengaburkan eksistensi alif dan hamzah dari segi 

anatominya, yang akan berefek pada pengaburan penggunaan, peruntukan dan 

tujuannya.  

Ayat-ayat Alquran diperintahkan untuk dibaca sebagaimana firman Allah 

swt. pada surah al-‘Alaq/96: 1 

              

Terjemahan: 

‚Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan‛ 

Maka untuk mempermudah membacanya, selayaknya memang dibuat tanda-

tanda baca yang bisa langsung dikonsumsi oleh pembacanya dengan mudah pula. 

Akan tetapi bukan berarti bahwa dengan mempermudah masyarakat membaca ayat-

ayat Alquran dengan tanda bacanya yang cepat difahami lalu menutup salah satu 

jalan untuk mengkaji Alquran dari segi ilmu lain seperti halnya ilmu kaidah imla.  

                                                           
109

Hamzah maksudnya kepala ‘ain kecil 
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Ayat-ayat Alquran adalah firman Allah swt. yang menjadi ‘wakil-Nya’ sebagai 

sumber ilmu, termasuk ilmu qira’at dan ilmu rasm. Maka sepatutnyalah sebuah 

mushaf tetap memperhatikan kaidah-kaidah penulisan pada huruf-hurufnya. 

Setelah dicermati maka dapat disimpulkan bahwa hamzah qat}’i yang berbaris 

fathah-lah menjadi ‘korban’ dalam Mushaf Standar Indonesia yang selalu 

dihilangkan ra’s al-‘ainnya (kepala ‘ain kecil). Dengan demikian, maka disimpulkan 

bahwa sistem penulisan hamzah qat}’i pada Mushaf Standar Indonesia terkhusus 

hamzah qat}’i awal, hamzah mutawassit}ah pada ayat 33, 166 dan 203 (tabel 65) dan 

hamzah mutat}arrifah ayat 166, 167 (tabel 73) yang kesemuanya berbaris fathah tidak 

sesuai dengan kaidah imla. Pada penelitian ini, diakui memang mengandung 

kelebihan sekaligus suatu kelemahan yang perlu dibongkar untuk direvisi.  

Huruf alif dan hamzah qat}’i eksistensinya berbeda walaupun berada pada satu 

rumpun yang sama yaitu rumpun alif. Oleh karena keduanya berbeda, maka haruslah 

ada simbol yang membedakan dalam anatominya
110

 sebagaimana telah dirumuskan 

dalam kaidah imla, dengan tujuan supaya masyarakat pembaca Alquran tidak keliru 

dalam penggunaannya/salah dalam membacanya. Dan inilah yang tidak terdapat 

dalam Mushaf Standar Indonesia ‘terkesan’ kurang mendidik, ini terbukti dengan 

masih banyaknya pembaca Alquran yang belum mengetahui perbedaan antara 

hamzah dan alif. 

                                                           
110

Syakal bukanlah bagian dari anatomi hamzah dan alif. Pada Mushaf Standar Indonesia, 

hamzah qat‛i awal umumnya hanya menggunakan huruf alif bersyakal tanpa kepala ‘ain kecil sebagai  

simbol hamzah. Padahal pemberian kepala ‘ain kecil di atas/di bawah alif sebagai simbol untuk 

hamzah qat}’i ‚secara tegas‛ memperjelas perbedaan antara hamzah dan alif, paling tidak simbol 

kepala ‘ain kecil di atas/di bawah alif mengundang perhatian para pembaca Alquran untuk mencari 

tahu apa kegunaan kepala ‘ain kecil di atas/di bawah alif tersebut. Dengan ditiadakannya kepala ‘ain 
kecil sebagai simbol hamzah pada hamzah qat}’i awal di Mushaf Standar Indonesia, paling tidak sudah 

‘menutup’ celah keingintahuan pembaca Alquran (Mushaf Standar Indonesia) tentang perbedaan 

antara alif dan hamzah.  
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Di sisi lain, penulisan hamzah qat}’i pada Mushaf Madinah menurut dalam 

penelitian ini disimpulkan sangat sesuai dengan kaidah imla. Mungkin bagi sebagian 

orang, penulisan ra’s al-‘ain sebagai simbol hamzah qat}’i pada Mushaf Madinah 

adalah sebuah kelemahan karena menambah jumlah dari daftar simbol-simbol lain 

yang sudah ada sehingga menganggapnya suatu kerumitan yang membuat sesak, 

akan tetapi sebenarnya itu adalah sebuah jalan ilmu untuk mengungkap  perbedaan 

antara alif, hamzah qat}’i dan hamzah was}l.  
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B. Tinjauan kaidah imla terhadap sistem penulisan hamzah was}l pada QS al-Baqarah 

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia. 

 Apabila permulaan suatu kalimat di sukunkan, wajib didatangkan hamzah  

yang berharakat menjadi perantara agar sukun dapat diucapkan. Hamzah  inilah yang 

dinamakan hamzah was}l. Status baginya hendaknya bersifat tetap (dapat dibaca) bila 

dalam permulaan, dan gugur bila berada di tengah-tengah kalimat. Sebagai contoh 

ialah seperti yang terdapat pada lafadz ْستَ ْثِبتُ ْواٱ 1 (bersabarlah kalian)...2. 

Demikianlah sejumput informasi tentang sistem pengartikulasian hamzah was}l 

sebagai pendahuluan dalam penelitian ini.  

Pada bagian hamzah was}l ini, akan dikelompokkan kata yang ber-hamzah was}l 

sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jika tidak ditemukan kata yang 

berhamzah was}l pada satu tabel (pada satu sub-pasal), maka disilahkan mencarinya 

pada tabel sub-pasal lain, karena peneliti mengelompokkan setiap ism yang 

berhamzah wasl sesuai dengan eksistensi hamzah was}l yang kriterianya ditentukan 

oleh peneliti sendiri. Kata yang berhamzah was}l diklasifikasi menjadi tiga (3) 

kelompok yang kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa sub, yaitu: 

1. Hamzah was}l  pada ism, yang terdiri dari:  

a. Hamzah was}l  pada ism  yang terdapat pada awal ayat 

b. Hamzah was}l  pada ism  yang terdapat pada pertengahan ayat  

c. Hamzah was}l  pada ism sepuluh (10) 

2. Hamzah was}l  pada fi’il, terdiri dari:  

a. Hamzah was}l  pada fi’il s \ula>si> 

                                                           

1
Baca: Istas\bitu>  

2
Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Terjemahan Alfiyyah syarah Ibnu Akil (Cet. XII; 

Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), h. 983. 
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b. Hamzah was}l  pada fi’il khuma>si > 

c. Hamzah was}l  pada fi’il suda>si> 

3. Hamzah was}l pada huruf (alif lam ta’ri>f) diikuti oleh hamzah qat}’i dalam satu 

kata.
3
 

Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut:  

1. Hamzah was}l  pada ism 

a. Sistem penulisan hamzah was}l pada ism di awal ayat
4
 

Berikut penulisan hamzah was}l pada ism yang terdapat pada awal ayat versi 

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia:  

 

Tabel 74 

Sistem penulisan hamzah was}l pada awal ayat 

Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 

1 

...    

   ...  

...    

   ...  

3 

                                                           

3
Adapun yang menjadi pertimbangan sehingga dalam penelitian hamzah was}l pada ayat-ayat 

QS al-Baqarah dibagi ke dalam tiga (3) kelompok dengan sub-subnya pada hakekatnya sama dengan 

pengelompokan pada hamzah qat}’i awal, yaitu karena hamzah was}l ranah kajiannya mencakup ism, 

fi’il dan huruf. Terkhusus untuk hamzah was}l pada ‘huruf’ hanya terdapat pada alif lam ta’ri>f  dan alif 

lam ta’ri>f hanya terdapat pada ism, tidak terdapat pada fi’il. Olehnya itu, hamzah was}l pada huruf 

tidak jabarkan lagi karena sudah terkandung dalam kelompok ‚hamzah was}l pada ism yang terdapat 

pada awal ayat‛ dan kelompok ‚hamzah was}l pada ism yang terdapat pada pertengahan ayat‛. 

4
Adapun hamzah was}l dalam kaitannya dengan kaidah imla, bukan hanya terkait dengan 

tulis menulis, akan tetapi juga terkait dengan baca-membaca. Lain halnya dengan hamzah qat}’i, 

hamzah was}l memiliki aturan main sendiri dalam hal mengartikulasikannya saat didahului oleh 

sebuah huruf/kata atau tidak. Oleh karenanya, dalam penulisan hamzah was}l pada tabel, sedapat 

mungkin akan dituliskan kata sebelumnya, agar terasa betul perbedaan cara membacanya jika 

didahului oleh sebuah huruf/kata atau tidak. Oleh karenanya pula, akan dikelompokkan hamzah was}l 

yang berada di awal ayat dan pertengahan ayat.  
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2 

 ...       

   ...  

اِِ      َِ للُها 

    ...  

15 

3 

...       

   ...  

...    َِجَعلَِِلَِّذيِْا
  ... َلُكُمِاْْلَْرضَِ

22 

4 

...        

     ...  

   اْلٰفِسِقْيَِِِِاِ ...

    للاُه ...  

27 

5 

...            

       ...  

 ِاِ ...  َِاْْلِٰشِعْي     

  َِا ُِْمٰلُقْواَرّبِِّم...  

46 

6 

...            

     ...  

...        َ ا   

ُهُمِاْلِكٰتبَِ ن ٰ   ...ٰاتَ ي ْ
121 

JUZ  II 

7 

...           

     ...  

 ... َِِالظِّٰلِمْي  َ ا     

ُهُمِاْلِكٰتبَِ ن ٰ   ...ٰاتَ ي ْ

146 

8 

...           

   ...  

...       َ ا   ِِْمن 

   ...  

147 

9 

...         

      ...  

...  َِِبِْين   ا َ  الصّٰ   

ُهمِِِْإَذاِ    ...َأَصابَ ت ْ

156 
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10 

...          

   ...  

 اِِ...  َِالظِّٰلِمْي  َ ا   

  ...  

194 

11 

...         

      ...  

...      َ ا  

اَِ  ٌَِِمعُلْوٰمت  ...  

197 

12 

...       

   ...  

..
 للُه     َُِا

ه
ق
َ
ال
َّ
  لط

  ...  َمرَّٰتنِِ

229 

JUZ  III 

13 

...            

   ... 

...   َِِالظِّٰلُمْون َ ُللُها َِاِٰله 

 اِِ  ... 

255 

14 

...          

    ...  

...
 َوللاُه     َ للُها   

   ِٰا  ...  

257 

15 

...       

     ...  

 ا َ   َواِسعٌِِ َوللاُِ...  

   ِْاَمَواََلُم ...  

262 

16 

...        

    ...  

...     َ َلشَّْيٰطنُِا
   ...  

267 

17 

...        

   ...  

هُ  للاَُ فَاِِ ُ     به

 اَ    ...  

274 
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18 

...        

   ...  

...      َ ا    

   ...  

275 

Jumlah: 18 

Jika diperhatikan dengan seksama tabel 74, maka akan ditemukan bahwa 

semua huruf hamzah was}l pada awal ayat 15, 121, 146, 147, 156, 194, 197, 229, 255, 

257, 262, 267, 274, dan 275 yang terdapat pada kolom Mushaf Standar Indonesia 

diberi syakal/baris (fathah), sedangkan pada awal ayat 3, 22, 27 dan 46 hamzah was}l 

disimbolkan dengan alif saja tanpa kepala sad kecil di atas alif (ٱ). Sementara pada 

kolom Mushaf Madinah ditemukan bahwa semua hamzah was}l, di awal dan 

pertengahan ayat disimbolkan dengan kepala sad kecil di atas alif.   

Sebelum diargumentasikan kesesuaian dan ketidak sesuaian antara sistem 

penulisan hamzah was{l pada Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia dengan 

kaidah imla, maka terlebih dahulu dipaparkan sistem penulisan yang dianut oleh 

kedua mushaf tersebut secara lebih terperinci sebagai berikut: 

1) Mushaf Madinah 

 Pada Mushaf Madinah, semua hamzah was}l ‘tidak diberi syakal’ (fathah, 

kasrah dan dammah), baik di awal maupun di pertengahan ayat tanpa kecuali. Semua 

hamzah was}l pada Mushaf Madinah disimbolkan dengan kepala sad kecil di atas alif 

   .(ٱ)
2) Mushaf Standar Indonesia 

 Adapun sistem penulisan hamzah was}l yang dianut oleh Mushaf Standar 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Pada dasarnya seluruh alif was}l (hamzah was}l) tidak ada yang diberi harakat, 

kecuali pada: 
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(1) Awal ayat dan sesudah waqaf tamm (مِ ,قلى جِ , ),
5
 seperti:  

 

Tabel 75 

Sistem penulisan hamzah was}l pada awal ayat versi Mushaf Standar Indonesia 

(Jurnal Mazmur Sya’roni) 

Surah/ayat Ayat No. 

QS al-Fatihah/1: 2  ... َِْْلَْمُدِِِلِِّٰا  ِ1  ِبْسِمِاِلِِّٰالرَّْْحِٰنِالرَِّحْيِم 

QS al-Fatihah/1: 6 ِ       ِ    ... ِِرَاطِا ْهِدََنِالصِّ  ُِكَِ َنْسَتِعْي  2                 ...َوِاَّيَّ

QS al-Mu’min/40: 7  ... لَِّذْيَنََِيِْمُلْوَنِاْلَعْرشََِاِِ ِ3       اَن َُّهْمَِاْصَحاُبِالنَّاِر 

   
6
 

(2) Di tengah ayat sesudah waqaf tamm,7 seperti: 

 

Tabel 76  

Sistem penulisan hamzah was}l sesudah waqaf ta>mm  

versi Mushaf Standar Indonesia (Jurnal Mazmur Sya’roni) 

Surah/ayat Ayat  No. 

QS al-Baqarah/2: 255 َُِِْلَ ِاِٰلَهُِهو ِاْلَقي ُّْومَُِاِِجَِاِلّٰ ْلَْيُّ    1 

QS al-Furqan/25: 59 ِاْستَ َوىَِعَلىِاْلَعْرِش هُ ُ لِْءَفْس  ُلرَّْْحٰنَُِاِِجُُثَِّ رًاُبه َخي ْ  2 

   
8
 

Adapun hamzah was}l yang termasuk tidak diberi harakat ialah yang terdapat 

pada:  

(1) Awal ayat dan sebelumnya didahului oleh waqaf ْل dan صلى,
9
 seperti: 

                                                           

5
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137.  

6
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137 dengan perubahan format penulisan.  

7
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137.  

8
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137 dengan perubahan format penulisan. 

9
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137.  
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Tabel 77  

Sistem penulisan hamzah was}l pada awal ayat dan didahului oleh waqaf  

 versi Mushaf Standar Indonesia (Jurnal Mazmur Sya’roni) صلى dan ال

Surah/ayat Ayat  No. 

QS al-Baqarah/2: 3 ...  ال      ...  1 

QS al-Furqan/8: 56 ... َِصلىفَ ُهْمَِْلِيُ ْؤِمنُ ْون ِا ُهمِْلَِّذْيَنَِِعاَهْدتَّ   2 ...ِمن ْ

QS Yusuf/12: 9 ...َِّالاَََبََنَِلِفْيَِضٰلٍلِمُِّبْيٍِ ِان قْ تُ ُلْواِيُ ْوُسفَِان... 3 

   
10

 

(2) Di tengah ayat dan sebelumnya di dahului oleh waqaf ْل dan صلى,
11

 seperti: 

 

Tabel 78  

Sistem penulisan hamzah was}l pada pertengahan ayat dan di dahului oleh waqaf 

 versi Mushaf Standar Indonesia (Jurnal Mazmur Sya’roni) صلى dan ال

Surah/ayat Ayat  No. 

QS al-Nahl/16: 121 َِِنْ ُعِمه      1 ...ْجتَ ٰبىُهَِوَهٰدىهُِاِصلىَِشاِكًراِْلِّ

QS al-Syu>ra>/42: 3 ...َُِِاْلَعزِيْ ُزِاْلَِْكْيمُِاِْلَِوِاََلِالَِّذْيَنِْمْنِقَ ْبِلك   2 ِلّٰ

  
12

 

Setelah mengumpulkan keterangan-keterangan dari beberapa referensi yang 

berkaitan dengan sistem penulisan hamzah was}l dalam kajian imla, maka diperoleh 

tiga (3) pendapat tentang sistem penulisan hamzah was}l. Ketiga pendapat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

                                                           

10
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137 dengan perubahan format penulisan. 

11
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137.  

12
Mazmur Sya’roni, Prinsip-prinsip Penulisan Mushaf Standar Indonesia, Jurnal Lektur 

Keagamaan 5, no. 1 (2007), h. 137 dengan perubahan format penulisan. 
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1. Pendapat pertama mengatakan bahwa hamzah was}l cukup ditulis dengan alif 

tanpa embel-embel kepala sad kecil (ا)  di atas alif. 

َِأوَّلِِِِفَِِأَكاَنتَِِْسَواءٌََِِهَْزًة،ََِتْتَ َهاِأَوِِْفَ ْوقَ َهاِلَْيسََِِأيِِْ،فَ َقطِِْأَلًِفاِتُ ْرَسمُِِْلَوْصلِِٱََِهَْزةُِ
ِْلَكاَلمِِٱ ِِمْثلٌِ: َحاُب،ِنْ َقَشعَِا: ِِمْثلٌَِِوْسِطِه،ِِفَِِأوِِِالسِّ َادِِاِِفِ: ََِلُْم،ِقُ وَّةٌِِْلَعَربِِاَِتِّ

َلةٌِِلن َّْفسِِاَِعَلىَواِْلْعِتَماُدِ 13 َفِضي ْ
. 

Terjemahan:  

Hamzah was}l ditulis dengan alif saja, yaitu tanpa hamzah di atas atau di 

bawahnya, sama saja ketika berada di awal pengucapan seperti ِنْ َقَشعَِا
َحابُِا لسِّ , dengan di pertengahan  ucapan seperti َِادِِاِِف ََِلُْم،ِقُ وَّةٌِِْلَعَربِِاَِتِّ

َلةٌِِلن َّْفسِِاَِعَلىَِواِْلْعِتَمادُِ َفِضي ْ . 

 Selanjutnya pendapat ini akan disebut ‚pendapat pertama‛ karena mewakili 

sederet pernyataan yang senada. 

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa jika hamzah was}l berada di awal kata, maka 

cukup dengan simbol alif dengan diberikan harakat di atas jika fathah dan di 

bawah jika kasrah (sama dengan pendapat awal), bedanya adalah jika hamzah 

was}l tersebut berada di tengah pengucapan maka hamzah was}lnya disimbolkan 

dengan kepala sad kecil (ٱ)  di atas alif.  

ِْلَكاَلَم،ٱِبِْتَداءِِٱِِفَِِوقَ َعتِِِْإَذاِتُ ْرَسمَُِِوِهيَِِْلَكِلَمِة،ٱِبِْتَداءِِٱِِفِِإْلَِّْلَوْصلِِٱََِهَْزةُِِتَ َقعُِِْلَِ
ِأَمَّا...ِاُْكُتبِِْْسَتْخرََج،اِِ:ِِمْثلٌِِْْلَرََكَة،ٱََِتْتَ َهاَِأوِِْفَ ْوقَ َهاِأَِلفٍِِِبَشْكلِِِِّبَا،ُِنِطقَِِِإَذاَِأيِْ
أَٱِِبُصْورَةِِِتُ ْرَسمُِِفَِإن ََّهاِْلَكاَلِم،ٱَِدرْجِِِِفَِِوقَ َعتِِِْإَذاَِأيِِِّْبَاِيُ ْنَطقَِِلَِِِْإَذا ِفَ ْوقَ َهاِِلفِِْل

                                                           

13
Abdul ‘Ali>m Ibra>hi>m, al-Imla> wa al-Tarqi>m fi al-Kita>bah al-‘Arabiyyah (Kairo: Maktabah 

Gari>b, 1975), h. 42, http://www.archive.org/download/zaw43/zaw41.pdf (22 Oktober 2017). 

http://www.archive.org/download/zaw43/zaw41
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َرةٌَِِصادٌِ  14).ٱ (َصِغي ْ
Terjemah: 

Hamzah was}l hanya terdapat pada awal kata, ditulis ketika berada di awal 

pengucapan atau ketika dilafazkan dengan memberi syakal/harakat di atas atau 

di bawah alif seperti َِاُْكُتبِْ ,ِاْسَتْخرَج... Adapun ketika hamzah was}l tidak 

dilafalkan atau ketika berada di tengah pengucapan maka dia ditulis dengan 

simbol kepala s}ad kecil di atas alif (ٱ). 

 Selanjutnya akan disebut ‚pendapat kedua‛.  

3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hamzah was}l selalu disimbolkan dengan 

kepala s}ad kecil di atas alif, tanpa membedakan di awal atau di tengah 

pengucapan.  

ِِمنَِِلِلتََّخلُّصِِِْلَكِلَمةِِٱَِأَولِِِِفِِِّْبَاِيُ ْؤَتىِةٍِزَاِئدَََِِهَْزةٍَِِعنِِِْعَبارَةٌِِِهيَِِْلَوْصلِِٱََِهَزةُِ
َِدرْجِِِِفُِِِتْسَقطُِِوََِِمْسبُ ْوَقةًَِِتُكنِِْلَِِِْأَذاَِوتُ ْلَفظُُِِتْكَتبَُِِوِهيَِِ،َِِبلسَّاِكنِِِِْلبِْتَدائِيَّةِِٱ
َهاِيُ ْرَمزُِِوَِِْلَكاَلمِِٱ َهةِِٱِْلَوْصلِِٱِبَِعاَلَمةِِِإلَي ْ َرةِِٱِلصَّادِِٱِِبَرْسمِِِلشَِّبي ْ ُ  (لصَِّغي ْ

 
ؐ.(15

 

Terjemahan:  

Hamzah was}l adalah istilah yang ditujukan untuk hamzah tambahan yang 

sengaja ditambahkan di awal kata untuk memudahkan penyebutan/pelafalan 

pada huruf sukun yang sebenarnya berada di awal kata. Hamzah was}l  ditulis 

dan dilafalkan jika tidak ada kata yang mendahuluinya (dalam pelafalan) dan 

tidak dibaca ketika berada di tengah pengucapan dan disematkan kepadanya 

simbol berupa kepala sh}ad kecil (ُ
 
ؐ).  

Adapun simbol kepala sad (ُ
 
ؐ) merupakan singkatan dari ٌِِصَلة.

16 Selanjutnya 

akan disebut ‚pendapat ketiga‛.
17

 

                                                           

14
Ra>ji> al-Asmar, al-Marji’ fi> al-Imla>’, h. 130.  

15
Umar Faru>q ’al-T{abba>, al-Wasi>t} fi> Qawa>’id al-Imla>’ wa al-Insya>’, h. 28. 

16
Ahmad Fathoni, Ilmu Rasm Usmani, h. 20. Menurut Mu’jam al-Hamzah, kepala sad kecil 

merupakan singkatan dari "ِِْصل". Lihat Adman Turbi>h, Mu’jam al-Hamzah, (Cet. I; Maktabah Lubna>n 

Na>syiru>n, 2011), h. 9. http://waqfeya.com/book.php?bid=6436 .pdf (16/02/2018). 

http://waqfeya.com/book.php?bid=6436
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Jika memperhatikan ism-ism yang berhamzah was}l pada permulaan beberapa 

ayat di atas, maka ism-ism tersebut terdiri dari Lafz} al-Jala>lah, ism maus}u>l dan ism 

ma’rifah. Jika merujuk kepada ‚pendapat pertama‛ sebagai barometer, maka: 

1) Mushaf Madinah 

Sistem penulisan hamzah was}l dengan kepala s}ad kecil di atas alif tidak 

sesuai dengan teori dasar. 

2) Mushaf Standar Indonesia 

Sangat sesuai dengan teori dasar karena hamzah was}l hanya disimbolkan 

dengan alif saja tanpa embel-embel. 

Jika merujuk kepada ‚pendapat kedua‛ sebagai barometer, maka: 

1) Mushaf Madinah 

Sistem penulisan hamzah was}l dengan kepala sad kecil di atas alif tidak 

sesuai dengan teori dasar. Seharusnya hamzah was}l pada awal ayat langsung diberi 

syakal.  

2) Mushaf Standar indonesia 

Pemberian syakal/baris pada hamzah di awal ayat 15, 121, 146, 147, 156, 

194, 197, 229, 255, 257, 262, 267, 274, 275 sudah betul, tetapi pada awal ayat 3, 22, 

27, 46 tidak tepat karena hamzah was}lnya tanpa syakal. 

Jika merujuk kepada ‚pendapat ketiga‛ sebagai barometer, maka: 

1) Mushaf Madinah 

Sistem penulisan hamzah was}l versi Mushaf Madinah sangat sesuai dengan 

kaidah imla karena tetap konsisten dengan simbol kepala sad di atas huruf alif (ٱ) 

                                                                                                                                                                      

17
Penulis sendiri lebih cenderung memilih pendapat ketiga. Adapun alasan-alasannya akan 

dipaparkan pada bagian akhir bab ini. 
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untuk melambangkan hamzah was}l pada Lafz} al-Jala>lah, ism maus}u>l dan ism 

ma’rifah yang terdapat pada awal ayat 3,15, 22, 27, 46, 121, 146, 147, 156, 194, 197, 

229, 255, 257, 262, 267, 274, 275 surah al-Baqarah.  

2) Mushaf Standar Indonesia 

a) Penulisan hamzah was}l tidak sesuai dengan kaidah imla karena 

menghilangkan simbol kepala sad di atas huruf alif.  

b) Pemberian syakal pada hamzah was}l pada awal ayat 15, 121, 146, 147, 

156, 194, 197, 229, 255, 257, 262, 267, 274, 275 akan ‘menjebak’ orang 

awam yang tidak memahami maksud dari tanda-tanda waqaf ج ,م ,قلى 

sehingga  bisa terjadi kesalahan dalam membaca. Pembaca Alquran yang 

yang awam akan simbol waqaf yang beraneka ragam tersebut akan 

terjebak untuk melafalkan hamzah was}lnya (yang seharusnya tidak 

dilafalkan) ketika membaca sambung dengan kata pada ayat sebelumnya. 

Terlebih lagi tanda-tanda waqaf tersebut ditulis dengan huruf kecil 

sehingga cenderung terabaikan penggunaannya. 

b. Sistem penulisan hamzah was}l pada ism pertengahan ayat versi Mushaf Madinah 

dan Mushaf Standar Indonesia. 

 Berikut adalah sistem penulisan hamzah was}l versi Mushaf Madinah dan 

Mushaf Standar Indonesia, baik pada Lafz} al-Jala>lah maupun pada ism lain yang 

menggunakan alif-lam ta’ri >f  yang terdapat pada pertengahan ayat :  

 Tabel 79 

Sistem penulisan hamzah was}l pada alif lam ta’ri>f di pertengahan ayat 

Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ  I 
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1       ِْلِكٰتبُِاٰذِلَك  2 

2       -       ابُه     -    3 لصَّٰلوةَِا 

3    ا  ُ 4 

4   ُُِهم 5 ُهمُِ ا 

5       6 

6   للُِا    7 

7     -         -    - ِِلل      - 8 

8     - َِللَِا ُُيِٰدُعْون   - 9 

9      للُِا   10 

10    12 

11 

   -     - 

     

  -    - 

     

13 

12         14 

13   -           -    - لضَّٰلَلةَِا  - 16 َْلُٰدى 

14      -    لَِّذيِْا    -17   للُِا 

15     -       -     -  19 - ِلصََّواِعقِِا 
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    -  -          - للُِا -  َِْلٰكِفرِْين 

16     -  -     - 20 للَِا – للُِا 

17    -    -     -ِْي-   21 

18 

    -     - 

     

   -    -  

 لثََّمٰرتِِا 

22 

19  للِِا   23 

20    -   -        -   -  -     - 24 

21   -    -  ِلٰحتِِاِ-ِلَِّذْينَِا  25 لَِّذيِْاِ–ِلصّٰ

22 

  - -   -   -  

-    

  للُِا - لَِّذْينَِا - ْلَْقُِّا  - لَِّذْينَِا - للَِا

 ْلٰفِسِقْيَِا -

26 

23  -  -    27 ْْلِٰسُرْونَِا – للُِا - للِِا 

24    ِِ28 لل 

25   -     لَِّذيِْا-     29 

26       30 

27      31 ْلَملٰ ِئَكةِِا 

28      -    - 32 
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29     ِ33 لسَّٰمٰوتِِا 

30     34 ْلٰكِفرِْينَِا 

31    -    -      -   - 35 لظِّٰلِمْيَِا 

32    ِ36 لشَّْيٰطنُِا 

33         -        - 37 

34   -     -  39 

35      40 

36    -      -          - ِِْلَباِطلَِِب   -  42 

37    -    -    43 لرَّاِكِعْيَِا – لزَّٰكوةَِا - لصَّٰلوةَِا 

38 -     -   -   - 44 ْلِكٰتبَِا 

39 

   -     -  

    

   -  َِلصَّٰلوةِِاو  -   

  ْْلِٰشِعْيَِا 
45 

40    -      - 47 ْلٰعَلِمْيَِا 

41     49 

42      50 

43    51 
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44      - ْلِكٰتَبِا  - 52 

45   -      -   -    - 54 

46  -    ِعَقةُِا – للَِا  55 لصّٰ

47    -        -   -      - 57 

48    -         -   -      - 58 

49   -   -   -    لَِّذْينَِاِ- لَِّذيِْا - لَِّذْينَِا -    59 

50    -      - 60 ِلِِّٰا 

51 

 -   -   

   - -   -  - 

  -     -   

 -ِلَِّذيِْابِ  - لَِّذيِْا  

  - -  ِلِِّٰا - ِلِِّٰا - 

َُٖا  
 
ي  به
َّ
    لن -    

61 

52 

  -   -     

  - -      - 

  -   -َِِلنَّٰصٰرىاو-  

 -   ْيَِءَِِوالصَّابِ    ِِلل  -  

62 

53     63 

54  -    64 ْْلِٰسرِْينَِا – ِلِِّٰا 

55   -        -     65 

56  -   -    َِللا-   ِ67 ْْلِٰهِلْيَِا  -لِل 
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57    69 لنِّٰظرِْينَِا 

58     -        - 70   للُِا 

59    -      -   71 

60  72  للُِا 

61    - ُا-  للُِا
 73 لَمْوت ٰ

62 

    -     -    - 

  -   

    -    -   - 

 للُِا – ِلِِّٰا

74 

63  75 ِلِِّٰا 

64   -   76 للُِا – لَِّذْينَِا 

65  77 للَِا 

66   78 ْلِكٰتبَِا 

67   -   79 ِلِِّٰا  -ْلِكٰتبَِا 

68   -  -  -    - 80 ِلِِّٰا – للُِا - ِلِِّٰا 

69       81 

70   -   -   َِِلٰحتِِ - لَِّذْينَِاو  -ِالصّٰ  82 

71        - -    - - ْلُقرٰبِا -  ْلَواِلَدْينِِابِ وَِ-  للَِا 83 
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        - - 

  -    - 

   -ْلَمٰسِكْيِِاوَِ- ْليَ ٰتٰمىِاوَِ

 لزَّٰكوةَِا – ةَِلصَّٰلِوا 

72 

        - -    -  

   -  -     -    - 

 

   -ْْلَٰيوةِِا -  ْلِكٰتبِِا-  ْلُعْدَوانِِاوَِ

   -ْلِقٰيَمةِِا -   -  

 للُِا

85 

73      - -  -     - ْْلَٰيوةَِا - -    86 

74 

  -         - - 

    

 -ْلِكٰتبَِا   -ْلبَ يِّٰنتِِا - 

   

87 

75  88 للُِا 

76  -   -   -     ِلِِّٰا -   - 89 ْلٰكِفرِْينَِا – ِلِِّٰا 

77    -  90  للُِا-  للُِا 

78  -    -   للُِا -   - 91 ِلِِّٰا 

79     -      ِْلبَ يِّٰنتِِاب -    92 

80    -       -   93 

81   -    -         -  -  ِلِِّٰا-        - 94 

82  -     للُِا -    95 
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83    -   -    -     -    - - 96  للُِا 

84     ِِ97 ِلِِّٰا ْذنِِبِ  ا 

85  98 ِلِِّٰا 

86    99 ْلٰفِسِقْيَِا 

87  -   -    -  ِلِِّٰا -   - 101 ِلِِّٰا – ْلِكٰتبَِا 

88 

   -    - 

     - -    - 

   

  -لشَّٰيِطْيُِا - لشَّٰيِطْيَِا

    - -   - 

  

102 

89   103 ِلِِّٰا 

90   104 لَِّذْينَِا 

91 

  -    -    - 

 -   -       - 

ِ - ْلُمْشرِِكْيَِا  -ِْلِكٰتبِِاِ- لَِّذْينَِاِ
للُِا -  ْلَعِظْيمِِا  -ْلَفْضلِِا  -للُِا  

105 

92  106 للَِا 

93  -     -  107 ِلِِّٰا – لسَّٰمٰوتِِا - للَِا 

94    -     -   108 

95   -    -    -  ْلِكٰتبِِا -   -  109 للَِا – للُِا 
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96    -   - -    ِ110  للَِاِ- ِِلِِّٰا  -الزَّٰكوةَِ- الصَّٰلوَة 

97      111 

98 

   -     -     - 

   -    -    

  -     - 

   - لنَّٰصٰرىا - لنَّٰصٰرىا - 

   - ْلِكٰتبَِا -    

  -ُِْلِقٰيَمةِِا  -لل  

113 

99  -    ِِلِِّٰا -    114 

100       -  -     -      -  - 115  للَِاِ-  ِلِِّٰا 

101  -          للُِا -  116     لسَّٰمٰوتِِا 

102      ِ117       لسَّٰمٰوتِِا 

103   -   -       -  ِلُِّٰا -     118 

104     -       -    119 

105 

    -     -   -    

-   -   -   

   - ََِْلُٰدىا - ِلِِّٰا - لنَّٰصٰرىاو - 

 -ِلَِّذيِْا  - ِلِِّٰا 

120 

106   -     121 ْْلِٰسُرْونَِا  - ْلِكٰتبَِا 

107    -    122 ْلٰعَلِمْيَِا - لَِّتِْ ا 

108    124 لظِّٰلِمْيَِا 



306 

 

 

109 

   -    -

     - 

   - َِْلٰعِكِفْيَِاو -  

 السُُّجْودِِ -  َوالرُّكَّعِِ

125 

110 

 

    -   -      -    - 

   

 - للِِ - لثََّمٰرتِِا    -   - 

  

126 

111 

   -    -  - 

 

   -    -  -  

 

127 

112      -    - 128 

113 

  -     -     

   - 

  - ْلِكٰتبَِا  -    

  - 

129 

114     -       -  ِلِحْيَِا  130 لصّٰ

115    131 ْلٰعَلِمْيَِا 

116  -  للَِا -  132 

117      133 

118    135 

119    -     ِِِلل -     136 

120  -         - ِللُِا -       - 137 
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121  - َِِمن  ِ138  للِِا ِمنَِ - ِلِِّٰا 

122   139 للِِا 

123   -      َِِمن      - للِِا ِمنَِ - للُِا    -140   للُِا 

JUZ II 

161 

    -    -    -    

   - 

   -   - لَِّتِْا - 

    - 

142 

162 

   -   -         - 

 - -  -  -  -  

    -   

  -   -     - لَِّتِْا-  

  - -  - ِللُِا - للُِا- 

 للَِا    -   

143 

163 

    -    -  

-    -    -    -  

     

   -   -  

-     - ْلِكٰتبَِا -   - 

   للُِا 

144 

164 

  -      -   - 

   

   -ْلِكٰتبَِا-   - 

 لظِّٰلِمْيَِا 

145 

165   -      ْلِكٰتبَِا -     146 

166          147 

167     -  -   ِ148 للَِا – للُِا - ْْلَي ْٰرتِِا 
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168   -    -      -   -   149 للُِا 

169   -    -     -   -  150 لَِّذْينَِا 

170       -  ْلِكٰتبَِا    - 151 

171 

  -        - -   - 

   

  -     -َِللَِا - لصَّٰلوةِِاو 

ِبِْينَِا -  لصّٰ

153 

172       154 ِلِِّٰا 

173 

        - -  

      -    

      -   -  

 لثََّمٰرتِِاوَِِ  -ِبِْينَِا  لصّٰ

155 

137            157 

138 

     - -   - 

     -  

    - -  ِلِِّٰا - 

    - للَِا 

158 

139 

  -      -   - 

   -  -     

  - ِْلبَ يِّٰنتِِاِمَن - ََِْلُٰدىاو -  

ِعنُ ْونَِا – للُِا  -ْلِكٰتبِِاِِفِِ  للّٰ

159 

140   -         -   -      - 160 

141 

  -         -

     - 

  -   ْلَملٰ ِئَكةِِاوَِ-  ِلِِّٰا 

    - 

161 
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142          162 

143       - َِلرَّْْحٰنُِاُهو   - 163 

144 

     -   -     - 

  - -    -     

   - -  -       

   -  - -    - 

           

  - لسَّٰمٰوتِِا  -    - 

  -  - لَِّتِْا-      

  -  - ِلُِّٰا -     

 لرِّٰيحِِا-   - -  - 

       

164 

145 

     -     - 

  -    - 

      -     - 

     -     -   

    -   ِلِِّٰا - 
 ِلِِّٰا -  - 

      -    - 

    - للَِا   -  

165 

146   -     -       -     -   166 

147 

   -      

-     

    -    ِلُِّٰا 

  -  

167 

148    -          - ِ168 لشَّْيٰطنِِاُخُطٰوِت 

149     -     -       -    -   169 ِلِِّٰا 
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150   170  ِلُِّٰا 

151     -        -   171 

152     172 

153 

     -   - 

   -    -     

    -   - 

   - للَِا - ِلِِّٰا   

173 

154 

  -      -    -

   -        

   -     

  - ْلِكٰتبِِاِِمنَِ -ِللُِا - 

   -    للُِا 

 ْلِقٰيَمةِِاِيَ ْومَِ- 

174 

155 

  -          - - 

           -   

-      

  - َْلُٰدىابِ  - لضَّٰلَلةَِا -   

        -   

-     

175 

156 

  -       - -  

  -     

ْلِكٰتبَِاِنَ زَّلَِ-  للَِا  -  - 

    -   ْلِكٰتبِِا 

176 

157 

      -   -

   -   -     -   

    -       - -

      -  -

  - -  ََِّوٰلِكن   -  ِِِلل
   -   -َِْلَملٰ ِئَكةِِاو-   

177 
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      - -    - 

    -     - 

    - 

   -   -   ِِب - 
   -       -َِن - 

         - 

  -    -     - 

  -    

َُٖا - ْلِكٰتبِِاوَِ   
 
ي  به
َّ
 - لن  - 

اْليَ ٰتٰمىوَِ-  ْلُقْرٰبِا -  

 ْلَمٰسِكْيَِاوَِ - 

   -   -   ِِب - 
 لزَّٰكوةَِا -  لصَّٰلوةَِا   -َِن - 

ِبِْينَِاوَِ  لصّٰ    - 

  -   -    - 

  -   

158 

   -     

 -    -    -     

-    -      - 

     -      - 

   -    

ٰلىاِِفِ-   -  ْلَقت ْ  -     

-    -    - َِْْلُنْ ٰثىاو -  

     - ْْلُنْ ٰثى - 

178 

159          179 

160 

   -      - 

     -    

  -     - 

    -   

180 

161    -     -ِ181 للَِا 
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162  للَِا  182 

163 

  -      - 

      

  -      - 

     

183 

164         184 

165 

    -      - 

        - -  

      -    -    - 

     -    -  

   ْلُقْرٰانُِاِِفْيهِِ - لَِّذيِْ ا-  

 َْلُٰدىاِِمنَِ    - -  

     - للُِا  -   - 

    -  - للَِا 

185 

166       186 

167 

      -  -   - 

 -  -    -  

       -    - 

   -   -     -  

   -     

     - - للُِا - 
 - للُِا -   -  

      -  - 

  -   - ِْلَمٰسِجدِِاِِِف -   

 ِلِِّٰا -   للُِا 

187 

168 

    -     -  

   -      

 - ْلَباِطلِِ ابِ     -  

أَْمَوالِِ   -  

188 
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169 

     -    -  

      -     

  -   

    -   -  

 َوٰلِكنَِّ   -    

  - للَِا 

189 

170 

    -  -   - 

     

  ِلِِّٰا - - للَِا - 

    

190 

171 

   -     - 

        -  

-       

  -    - 

      -  

-   ْلٰكِفرِْينَِا 

191 

172  للَِا  192 

173     -          -   193 لظِّٰلِمْيَِا 

174 

   -    -     -

      -  -   - 

   

  -    -   - 

 ْْلُُرٰمتُِاوَِ  - للَِا - للَِا - 

     

194 

175 

    -      -   - 

    

  ِلِِّٰا -     - للَِا -  

   

195 

176       - -     -     -  -َِ196  -َْلَْديِِاِِمن 
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     -     

 -   -      -  

   -      -

  - -  -   

  -   

 َْلَْديُِا -    

 -  -     -  

  -   ى  -

 - - للَِا - للَِا 

  - 

177 

 ِفيِهنَِّ  -      -  

   -     

      - 

 -   ِفيِهنَِّ   -  

  للُِا -    

لت َّْقٰوىا  - 

197 

178 

       -  

 -  -      

  للَِا   -  

-  -      

198 

179     -   -     - 199 للَِا – للَِا 

180    - ََِفِمن    -       َفِمنَِ - للَِا   -     200 

181     -       -   201 

182      -  ِللُِا    -  202 

183      -       للَِا -   203 للَِا 

184      -        -     - ِْْلَٰيوةِِاِِف -  204 



315 

 

 

   -  -        - للَِا -   

185 

          - -   

-      

        - -ِللُِا 
-     

205 

186  -   -       للَِا -  -      206 

187 

َِِمن   -  ِِت - 

 -         

َِِمن  -  ِِِلِِّٰات - 

  ِللُِا    - 

207 

188 

  -     - 

    ِِت    

  -     - 

 لشَّْيٰطنِِاُخُطٰوِتِِ
208 

189      -   ِ209 للَِا – ْلبَ يِّٰنتُِا 

190 

    -     

   - -    

  ِلُِّٰا -    -

 ِلِِّٰا – ْلَملٰ ِئَكةُِاوَِ

210 

191     -    -      للَِا - ِلِِّٰا  -   211 

192 

   -    -     

-      - -   

 - ْْلَٰيوةُِا  -    

-     -  ْلِقٰيَمةِِا  -ِللُِا 

212 

193 

    -       - - 

    - -       - 

  -  َُِٖا - للُِا  
 
ي  به
َّ
 -  لن

 ْلِكٰتبَِا  -  -     - 

213 



316 

 

 

  -     -    

 - -     -    

  - ْلبَ يِّٰنتُِا -   للُِا 
 - -    - للُِا 

194 

    -   -       

 - -    -   -   

   -   

  -    -      

 - -    -  - 

 ِلِِّٰا  -   ِلِِّٰا 

214 

195 

-    -     -   

-     

  - َواْلَمٰسِكْيِِ - ْليَ ٰتٰمىاوَِ  - 

  للَِا

215 

196      -       - 216 للُِا 

197 

      - -      

    - -    - 

    -    -      

-       

     - -   ِلِِّٰا  

   - -  ِلِِّٰا - 
   -   -     

-      

217 

198 

       - -    - 

    -    

     - -   ِلِِّٰا - 
  ِلِِّٰا -  للُِا   

218 

199 

َعنِِ   -   - 

       -       

َعنِِ  - - 

      -     للُِا  

219 
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200 

     -       -   

-         

 -     -    

    -      -  للُِا  

 -       

 -    للَِا -  للُِا   

220 

201 

  -   -      -

-        - 

 -ْلُمْشرِٰكتِِا  -     - 

للُِا  -    - 

221 

202 

     -     - 

   -    - - 

     -     

    -   - 

  - للَِا - للُِا  -   

  -لت َّوَّاِبْيَِا     

222 

203    -        للَِا -     223 

204    -      -    ِالنَّاسِِ - للَِا  224  للُِا-  بَ ْيَ

205       - -     للُِا   - - 225 للُِا 

206  226 للَِا 

207      -     َِ227 للَِا   -الطَّاَلق 

208 

   -        - -

    - -    

-       -     

 - ْلُمطَلَّٰقتُِاوَِ  ِلُِّٰا  -ِِِّٰل -
   - -   ِْالَِّذي 

-     -  َِللُِاو   

228 
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209 

   -    -  

 -    -  

     

 ِلِِّٰا -  ِلِِّٰا -  

  - ِلِِّٰا  - ِلِِّٰا

ِلظِّٰلُمْونَِا 

229 

210    -    ِلِِّٰا -  230 ِلِِّٰا 

211 

      -   - 

   -      -

  -  -  -  

       - ِِِلِِّٰا ٰاٰيت -  

  ْلِكٰتبَِامَِّنِ - ِلِِّٰا -  
 -  - للَِا - للَِا 

231 

212 

      -     -   -

    -   

     -    - ِِلل  
-    - َِللُِاو 

232 

213 

     -       - 

        -    - 

       -     - 

   -   

 - ْلَواِلٰدتُِاوَِ     -  

      -    - 

      -   - 

  للَِا – للَِا 

233 

214   -     -    -    - َِ234 للُِاو 

215 

     -    - 

      -      

    -  للُِا - 

     -     

235 
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-   -  - للَِا – للَِا 

216 

      -      - 

    -      -  

    

      -      - 

   -    -  

   

236 

217 

    -      - 

    -  

     -     - 

    - ِلَِّٰا 

237 

218 

       - 

   - 

  َِِوالصَّٰلوةِِ - الصََّلٰوت – 
 اْلُوْسٰطى

238 

219       239 للَِا 

220   -   -     -  - 240  للُِا 

221     -          -     241 

222        242 للُِا 

223 

  -      -     - 

 -     -    

  -     -  للُِا -  

 - ِلَِّٰا    -   

243 

224     -       244  ِلَِّٰا - ِلِِّٰا 

225        - -   245 للُِاوَِ – ِلَِّٰا يُ ْقِرضُِ-  لَِّذيِْا 
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226 

  -    -   

    -     -   

    -  -     

 - ْلَماَلِِاِ  ِلِِّٰا -   

   -   ِلِِّٰا -   

   - َِللُِاو -   َِلظِّٰلِمْي 

246 

227 

 -     -    - 

     -  -    

 - -   -   

 - للَِا   -    - 

    - للَِا -   

- - َِللُِاوَِ – للُِاو 

247 

228     -           -       248 

229 

   -  -  - 

       -     

-     -  -   

   - 

  - للَِا -  - 

      -     

  للُِاوَِ - ِلِِّٰا - ِلِِّٰا ُمٰلُقْوا -

ِبِْينَِا َمعَِ  لصّٰ

249 

230           -      - 250 ْلٰكِفرِْينَِا 

231 

 -  -  -     

-   -  -     

-      

-  - للُِا - ِلِِّٰا   

 -    - -   َِّللَِاَِوٰلِكن -  

  ْلٰعَلِمْيَِا 

251 

232  -     - ِلِِّٰا -    - 252 



321 

 

 

           

JUZ III 

233 

    -        -

     -   -  -   - 

        -   -  

   

    - ِْلبَ يِّٰنتِِا -  للُِا 

     -   - للُِا  -   - 

    للُِا - ْلبَ يِّٰنتُِا  -  

 للَِاَِوٰلِكنَِّ

253 

234 

  -      

-     

  - َِْلٰكِفُرْونَِاو  

- لظِّٰلُمْونَِا 

254 

235 

 -        - - 

       -      

-         

-         - 

 -  للُِا      - - 

   لسَّٰمٰوتِِا-   لَِّذيِْا 

-    لسَّٰمٰوتِِا 

-        - 

255 

236 

  -      

 -  -      -   - 

     -  - 

  -     

 -  -     ِلطَّاُغْوتِِاب -  ِِِّٰل - 
    -للُِاوَِ - ْلُوثْ ٰقىا   

256 

237 

 -   

-      -  - -    

  للُِا  -   

-    ِِالظُُّلٰمت  -  -   -

257 
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  - -     

  -   -      

   - لطَّاُغْوتا  -     

 - لظُُّلٰمتِِا  -    

238 

  -      -  

-      -  -   

  -   -      

   -   -  -     

  - 

ِْللُِا - ي    -  

-    ِْللَِاِ- ي -    

  -  -     

   -  ِْي -ِللُِا  -     

 لظِّٰلِمْيَِاِ-

258 

239 

    -   -  -  

   -   

  - للُِا - للُِا  - لَِّذيِْاكَِ

  - للَِا 

259 

240      -    -    ْلَمْوٰتىا -     - ِ260 للَِا 

241 

    -    -  - 

 

     - ِِِلِِّٰاَِسِبْيل -  للُِا  -
للُِا 

261 

242   -      - ِِ262 ِلِِّٰاَِسِبْيل 

243  263 للُِا 

245 

  -     -     -    

-   -      -      - 

  -    -    -   

-  -      - للُِا    -   -

264 
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    - ْلٰكِفرِْينَِا  

246     -  -        - ِلِِّٰا - 265    للُِا 

247 

    -    - 

     

 لثََّمٰرتِِا -   - 

  للُِا  

266 

248      -   -         -  ِ -267  للَِا 

249 

     -     - 

     -   -     

 -   لشَّْيٰطنُِا  - 

    - للُِا - ِللُِا    

268 

250 

    -  

    - 

   -  

   - 

269 

251  270 للَِا 

252   -   -      لصََّدٰقتِِا - -    271 للُِا 

253   -   َِّللَِاَِوٰلِكن -    272 ِلِِّٰا 

254 

  -    - 

 -    - َِِمن    - 

 َِن  َِس-  

  -   ِلِِّٰا - 

 -   - َِِمن  - 

 َِن َِللَِا -س 

273 

255   -        -   -      - 274 
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256 

   -    -   - 

     -     - 

 -   -     - - 

    -  -   

   - لَِّذيِْا  - لرِّٰبِا - 

  لشَّْيٰطنِِاِ -   - 

 - للُِا - لرِّٰبِا   - - 

      ِلِِّٰاِ- لرِّٰبِا -   

275 

257 

     -  

-     -  

  لرِّٰبِا - للُِا  

 للُِا - لصََّدٰقتِِا َويُ ْرِبِ- 

276 

258 

  -      - 

   -    

  -   ِلٰحتِِا   - لصّٰ

 لزَّٰكوةَِا  - لصَّٰلوتِِا

277 

259   -       -   -   278 لّرِٰبِا ِمنَِ - للَِا 

260      279 ِلِِّٰا 

261  281 ِلِِّٰا 

262 

     - -   -     - 

         -  -    

 -    -       -   

     -   - 

-   -    - 

    - - ِللُِا-      

        - للَِا -    

 -   -    -   

    -  - 

-  ِلِِّٰا -   للَِا - 

282 
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     -      للُِا - للُِا 

263 

   -    - 

      -  

   -   للَِا - 
  لشََّهاَدةَِا - للُِا 

283 

264 

    -  

    -  

 لسَّٰمٰوتِِا -  

  للُِا  - للُِا 

284 

265 

    -     - 

  -   

 ٰاَمنَِِ  -     - 

 -  

285 

266 

   -      -  

        - 

  للُِا -     -  

      -ْلٰكِفرِْينَِا  

286 

Jumlah: 953 

Adapun tinjauan kaidah imla terhadapat sistem penulisan hamzah was}l pada 

tabel 79 (hamzah was}l pada pertengahan ayat) adalah sebagai berikut. Jika merujuk 

kepada ‚pendapat pertama‛ sebagai barometer, maka:  

1) Mushaf Madinah 

Sistem penulisan hamzah was}l dengan kepala sad kecil di atas alif tidak 

memiliki landasan. 

2) Mushaf Standar Indonesia 

Sangat sesuai dengan kaidah imla karena hamzah was}l hanya disimbolkan 

dengan alif saja tanpa embel-embel. 

Jika merujuk kepada ‚pendapat kedua‛ sebagai barometer, maka: 
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1) Mushaf Madinah 

Sistem penulisan hamzah was}l dengan kepala sad kecil di atas alif agak 

berlebihan karena tidak memiliki landasan.  

2) Mushaf Standar Indonesia 

Penulisan hamzah was}l belum tepat karena kata yang berhamzah was}l dan 

terletak di pertengahan lafal/kalimat seharusnya diberi simbol kepala sad di atas 

huruf alif (ٱ).  
Jika merujuk kepada ‚pendapat ketiga‛ sebagai barometer, maka: 

1) Mushaf Madinah 

Sistem penulisan hamzah was}l versi Mushaf Madinah sangat sesuai dengan 

kaidah imla karena tetap konsisten dengan simbol kepala s}ad di atas huruf alif (ٱ) 
untuk melambangkan hamzah was}l.  

2) Mushaf Standar Indonesia 

 Sangat menyelisihi kaidah imla dengan menghilangkan simbol kepala sad kecil  

di atas huruf alif (ٱ) sehingga tidak satupun penulisan hamzah was}l di dalam surah 

al-Baqarah yang tepat. 

c. Sistem penulisan hamzah was}l pada ism sepuluh (10)  

 

Tabel 80 

Sistem penulisan hamzah was}l pada ism sepuluh  

Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I  

َعَشرَِ  1    َُِعَشرَِ  ِمْنه    ُِ60 ِمْنه 

2              87 
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3  َها ُ ِفي ْ
 
ه َهاْسمه  114 ِفي ْ

JUZ II 

4     177 

5       215 

JUZ III 

6               253 

7     282 

Jumlah: 7 

 Adapun sistem penulisan hamzah was}l pada ism sepuluh versi Mushaf madinah 

dan Mushaf Standar Indonesia pada tabel 80 (hamzah was}l pada ism sepuluh) sama 

saja dengan yang ada pada tabel 79 (hamzah was}l pada ism pertengahan ayat).    

2. Hamzah was}l pada fi’il 

a. Sistem penulisan hamzah was{l  pada fi’il s\ula>s\i> (fi’il amr)  

 

Tabel 81 

Sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il amr (s\ula>si>) 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1          21 

2      23 

3      ِِلِْلَملٰ ِئَكة  34 

4      ُ
ٰ
ا
َٓ
   35َي
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5           36 

6            38 

7        -    َِِإْسَرآِءْيل     -   40 

8     43 

9      َِِإْسَرآِءْيل   47 

10          54 

11        -           -   58 

12     -      -   60 

13   -      -    61 

14      63 

15     -       -    68 

16        69 

17        70 

18        73 

20     93 

21        -         - 104 
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22       -      - 109 

23      َِِإْسَرآِءْيل   122 

24    -      -   126 

25     128 

26   129 

JUZ II 

27     ُِْْْخَشو ِ  150 ٖته

28    -     َِذُْكُرْوِنِْ اف -  ِْ152 ِل 

29     172 

30     187 

31    -       -    191 

32     194 

33     196 

34    -    َِذُْكُرْوااف -  198 

35      200 

36   -       -   203 

37      ٰاَمنُ ْوا   208 
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38       209 

39     223 

40       -      - 231 

41     233 

42   -    -     -   -  235 

43      239 

44     244 

45       246 

46       250 

JUZ III 

47    -   -     -   -   259 

48    -     -     -    -  260 

49     267 

50         282 

51 

   -   -

   -    

    -   -   

-     

286 

Jumlah: 67 
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Sistem penulisan hamzah was}l pada Mushaf madinah dan Mushaf Standar 

Indonesia sama saja dengan yang ada pada kelompok ‚hamzah was}l pada ism 

pertengahan ayat‛ (tabel 79) dan pada ism sepuluh (tabel 80).  

b. Sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il khuma>si> (fi’il ma>di>, amr dan ism mas}dar)  

 
Tabel 82 

Sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il khuma>si> (fi’il ma>d}i,amr dan mas}dar) 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia  

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1        16 

2       24 

3     29 ْستَ وٰ ىا 

4       41 

5         48 

6     51 

7          54 

8     ِْ60 نْ َفَجَرت 

9         65 

10        86 
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11         ُُ
َٓ
ه   90 به

12     92 

13   -        -   ُ
ه
ىه ٰ

ت َ
ْ
 102 ش

14     103 

15             116 

16         120 

17           123 

18           124 

19   125 

20      ُِٰنه  130 ْصطََفي ْ

21        132 ْصطَٰفى 

22     137 ْهَتَدْوا 

JUZ II 

23         145 

24         148 

25         158 

26   ُ فه
َ
ال ته

ْ
 164 خ
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27     -       تُِّبُعْوا-    166 ت َّبَ ُعْوا 

28       167 ت َّبَ ُعْوا 

29     170 ت َّبَ ُعْوا 

30         173 

31        175 

32           176 

33    -       -   178 ْعَتٰدى 

34     187 

35     -      ُ ق ٰ
َّ
  - ت  189 

36     192 نْ تَ َهْوا 

37     193 نْ تَ َهْوا 

38 

   -    - 

     -     

  ْعَتٰدى -   ْعَتُدْوا -  

   ْعَتٰدى -    

194 

39       196 

40     197 

41     -     ُ ق ٰ
َّ
  -ت  203 
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42              206 

43           207 

44          212 

45 

    -     -  

     

    -    -  

     

213 

46         222 

47     223 

48           ُه  229 به

49        231 

50        233 

51       ِِا  ُ
ه
ىه
ٰ
ف
َ
 247  ْصط

52       249 

JUZ III 

53 

   -     -  

    

    - َِٰلِكنِِو  -  

    

253 

54         َِ256  َلَا ْنِفَصام 

55       َِا ا   265 
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56       266 

57     ِِا    272 

58   َِ275 نْ تَ ٰهىاف 

59     ِٰا   278 

60     281 

61      282 

62          283 

63             286 

Jumlah: 75 

Jika mengamati ke 75 kosakata yang berhamzah was}l pada fi’il khuma>si> dalam 

tabel 82 maka disimpulkan bahwa sistem penulisan hamzah was}l pada Mushaf 

madinah dan Mushaf Standar Indonesia tetap sama dengan yang ada pada kelompok 

‚hamzah was}l pada ism pertengahan ayat‛ (tabel 79) , hamzah was}l pada ‚ism 

sepuluh‛ (tabel 80) dan pada fi’il s\ula>si> (tabel 81). Maka demikian juga dengan 

tinjauan kaidah imlanya menurut ketiga pendapat tentang sistem penulisan hamzah 

was}l.  

c. Sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il suda>si> (fi’il ma>di, amr dan mas}dar) 

   Fi’il suda>si> adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang terdiri dari enam (6) 

huruf. Berikut adalah sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il suda>si > versi Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia.  
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Tabel 83 

Sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il suda>si> (fi’il ma>d}i, amr dan mas}dar) 
Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1         17 

2       34 

3       45 

4    ِِا 60 ْسَتْسٰقى 

5       َُِْرْءت  72 دّٰ

6           87 

JUZ II 

7     ِٰا    153 

8    -        -    196 

9     199 

10     ِِاِ217 ْسَتطَاُعْواا 

JUZ III 

11       256 

12      282 ْوا 

Jumlah: 13 
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Adapun sistem penulisan hamzah was}l pada fi’il suda>si > dalam tabel 83 versi 

kedua mushaf
18

 memiliki kesamaan dengan sistem penulisan hamzah was}l yang ada 

pada kelompok ‚hamzah was}l pada ism pertengahan ayat‛ (tabel 79), hamzah was}l 

pada ‚ism sepuluh‛ (tabel 80), pada fi’il s \ula>si> (tabel 81) dan fi’il khuma>si> (tabel 

82). Demikian halnya dengan ketepatan dan ketidak-tepatan dengan sisitem 

penulisannya menurut kaidah imla dari ketiga pendapat yang ada.  

3. Sistem penulisan hamzah was}l (alif lam ta’ri>f) yang diikuti oleh hamzah qat}’i 

dalam satu kata  

 

Tabel 84 

Sistem penulisan hamzah was}l diikuti hamzah qat}’i dalam satu kata 

versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 

No. Mushaf Madinah Mushaf Standar Indonesia 
Ayat 

ke- 
JUZ  I 

1     اْلا  4 

2     اْلا 8 

3       اْلا   11 

4    اْلا 22 

5   نْ ٰهرُِْلأَاََتِْتَها ََتِْتَها  25 

6       اْلا   27 

7     اْلا   29 

                                                           
18

Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 
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8     اْلا   30 

9       اْلا 31 

10    اْلا 33 

11     اْلا   36 

12     اْلا   60 

13     اْلا 61 

14      اْلا 62 

15  قَاُلْوا -  ُِر  71 تُِثي ْرُِاْلا  - قَاُلْوا تُِثي ْ

16    ُِِمْنه  نْ ٰهرْلأَا  74 ِمْنهُِ 

17   َُثِِْْلأ   85 

18     اْلا  86 

19     اْلا 94 

20      اْلا  102 

21    اْلا 107 

22   ِْيَانِِْلَا   108 

23     اْلا  114 
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24      اْلا   116 

25      اْلا  117 

26     118 ٰيتِِاْلا 

27     اْلا 126 

28     اْلا  130 

29        اْلا    136 

30      اْلا     140 

JUZ II 

ِمنَِ 31          -   َِِمنَْمَوالِِْلأ-  َْلأ     155 

32 

      -      

 - 

 اْلا  -ِِبِه اْلا   

- اْلا    

164 

 ِّبِمُِ 33   ُِِّبِم  اْلا     166 

34     اْلا   168 

35     اْلا 177 

36        - َ178 نْ ٰثىْلاََبِِ – نْ ٰثىْلا 

37 
19

     َِ179  ْلَبابِِْْل 

                                                           

19
ِ     
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38    180 قْ َرِبْيَِْلأَا 

39    -     -       -َْلأ-   َْلأ    187 

40    188 ُثِِْْلَا 

41        َْلأ   189 

42      197 ْلَبابِِاْلا 

43     اْلا  200 

44        اْلا  201 

45      اْلا    205 

46    206 ُثِِْْلَا 

47   -      210 ُمْورُِْلاَاِ -ْمرُِْلأَا 

48    215 قْ َرِبْيَِْلأَا 

49     اْلا  217 

50       219 ٰيتِِاْلا 

51    اْلا  220 

52    اْلا 228 

53      اْلا 232 
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54    251 ْرضُِْلأَا 

JUZ III  

55     -  اْلا  - اْلا 255 

56  -     264 ِخرِِْلَاا – ٰذىْلأَا 

57    -     266  ٰيتِِْلَاا -ِرُِنْ هِْٰلأَا 

58       اْلا   267 

59 
20      269 ْلَبابََِِِاْل 

60      اْلا   273 

61   282 ْخٰرىْلاَا 

62     اْلا   284 

Jumlah: 72 

Dalam kajian ilmu nahwu, alif lam ta’ri>f hanya memasuki ism, dan ism yang 

dimasuki oleh alif lam ta’rif disebut ism ma’ri>fah.  Ke-72 kata yang tersebut dalam 

tabel 84 adalah ism ma’ri >fah. Adapun ketepatan dan ketidak-tepatan sistem 

penulisan hamzah was}l pada ke- 72 ism ma’ri>fah yang dianut oleh kedua mushaf
21

 

(tabel 84) menurut ketiga pendapat terlampir dalam kaidah imla, sama saja dengan 

yang ada pada kelompok ‚hamzah was}l pada ism pertengahan ayat‛ (tabel 79), ‚ism 

                                                           

20
    

21
Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia 
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sepuluh‛ (tabel 80), fi’il s \ula>si> (tabel 81), fi’il khuma>si> (tabel 82) dan fi’il suda>si> 

(tabel 83).  

Dari hasil penelitian tentang hamzah was}l dalam QS al-Baqarah, maka 

disimpulkan bahwa rekapitulasi hamzah was}l dalam surah al-Baqarah adalah sebagai 

berikut: 

1) Hamzah was}l  pada ism di awal ayat sebanyak 18 huruf 

2) Hamzah was}l  pada ism di tengah ayat sebanyak 953 huruf 

3) Hamzah was}l  pada ism sepuluh sebanyak 7 huruf  

4) Hamzah was}l  pada fi’il s\ula>s\i> sebanyak 67 huruf 

5) Hamzah was}l pada fi’il khuma>si> sebanyak 75 huruf  

6) Hamzah was}l pada fi’il suda>si>  sebanyak 13 huruf  

7) Hamzah was}l dan hamzah qat}’i yang bergabung didalam satu kata sebanyak 72 

huruf. 

 Jadi, total keseluruhan hamzah was}l di dalam surah al-Baqarah adalah 

sebanyak 1.205 huruf. 

 Di dalam surah al-Baqarah terdapat pula beberapa kosakata yang sebenarnya 

mengandung hamzah was}l, akan tetapi hamzah was}l pada kosakata tersebut dihapus 

karena alasan tertentu. Adapun dalam tabel berikut adalah kosakata di dalam surah 

al-Baqarah yang hamzah was}lnya dihapus karena didahului oleh huruf lam (ل). 

Tidak terdapat perbedaan sistem penulisan dalam hal tersebut pada Mushaf Madinah 

dan Mushaf Standar Indonesia.   
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Tabel 85 

Sistem penulisan kata yang hamzah was}l-nya dihapus (1) 

No. Hamzah was}l dihapus Kata asal (ber-hamzah was}l) 
Ayat 

ke- 

JUZ I 

1  ِِل + َِ2 ْلُمتَِّقْي 

2   ِِل +ِِ22 لل 

3    ِِل      +  24 

4    ِِل    +  30 

5    ِِل    + 34 

6  ِِل + َِ66 ْلُمتَِّقْي 

7   ِِل + ِِ83 لنَّاس 

8    ِِل      +  90 

9   ِِل + َِ97 ْلُمْؤِمِنْي 

10  /    ِِل +ِِلِِِ/لل      + 98 

11    ِِل      + 104 

12   ِِل + ِِ124 لنَّاس 

 / لنَّاسِِلِِ 13   ِِل +ِِلِِ/ لنَّاس +َِ125 لطَّائِِفْي 

JUZ II 

14  ِِل + ِِ142 لل 
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15   َِل +ُِّ149 ْلَْق 

 150 لنَّاسِِ + لِِ لنَّاسِِلِِ 16

17  ِِل + ِِ156 لل 

18   ِِل + ِِ159 لنَّاس 

19  /  ِِل + ِِ165 لل 

20  ِِل + ِِ172 لل 

21     ِِل + ِِ180 ْلَواِلَدْين 

22   ِِل + ِِ185 لنَّاس 

23   ِِل + ِِ187 لنَّاس 

24  ِِل + ِِ193 لل 

25  ِِل + ِِ196 لل 

26     ِِل + ِِ215 ْلَواِلَدْين 

27   ِِل + ِِ219 لنَّاس 

28   ِِل + ِِ221 لنَّاس 

29   ِِل +َِ226 لَِّذْين 

30   ِِل +ِِ228 لّرَِجال 
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31    ِِل + ِلت َّْقٰوى 237 

32   ِِل + ِِ238 لل 

33   ِِل + ِِ241 ْلُمطَلََّقٰ ت 

JUZ III 

34   ِِل + ِِ259 لنَّاس 

35   ِِل + َِ270 لظَّ ِٰلِمْي 

36    ِِل +ِِ273 ْلُفَقَراء 

37  ِِل + ِِ284 لل 

Jumlah: 39 

Adapun sistem dalam kaidah imla tentang penghapusan hamzah was}l adalah 

sebagai berikut: 

ِِكَتابًَةَِوُنْطًقاٱَُتَْذُفََِهَزُةِ  ...ْلَوْصِل

ِ ِ)ٱِاِْلْسمِِِمَن ِبِ  ِٱْلُمَعرَِّف َِعَلْيِه َِدَخَلْت ِِإَذا َنا(،ِٱل( َِعَلي ْ َِحقٌّ ِ)لِْلَوَطِن ِِمْثُل: ،ِ لالَُّم
ٌر(،َِوِ)لَْلّرَِجالِ!(،َِوِ)ََّيِلَْلسََّماء!( 22 َو)َلْْلِٰخَرُةَِخي ْ
. 

Terjemah: 

Hamzah was}l yang merupakan bagian dari ism mu’arraf (ال) jika dimasuki 

oleh huruf lam (ل) jar atau lil ibtida>’, seperti pada kalimat: 

َناَِحقٌِِّلِْلَوَطنِِ)  !)  لَْلسََّماءَِّيَِ)ِوَِِ،!(ِلَْلّرَِجال)ِوَِِ،(َخي ْرٌِِِخَرةُِ)َلْْلِٰوَِِ،(َعَلي ْ

                                                           

22
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 148. Lihat pula Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-

T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 99 
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Dengan demikian disimpulkan bahwa penghapusan hamzah was}l pada ke-39 

ism (tabel 85) versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sudah tepat dan 

sesuai dengan kaidah imla>iyah.  

Demikian halnya dalam fi’il, terdapat kata yang dihilangkan hamzah was}lnya 

di dalam surah al-Baqarah versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia. 

 

Tabel 86 

Sistem penulisan kata yang hamzah was}l-nya dihapus (2) 

Versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia  

No. 
Mushaf  

Madinah 

Mushaf Standar 

Indonesia 

Kata asal (ber-hamzah 

was}l) 
Ayat 

ke- 

JUZ I  

1 
23      َِ23 24أْتُ ْواٱِ +ف 

2 
25

  ََِّتََّْذتُِْا َّتََّْذتُِْٱ  َأِِ +   80 

JUZ II 

3 
26

     + ِ189 أْتُ ْواٱ 

4       ِ222 ُهنَِّأْتُ ْواٱ+ َف 

5       َِ223 أْتُ ْواٱِ +ف 

                                                           

23Fi’il amr lil mukha>t}abi>n, ism d}omirnya adalah ِْأَنُتم. Adapun mufradnya adalah ِأْتُ ْواٱ (baca: 

i’tu>/i>tu>). Oleh karena kata ini didahului oleh huruf َِف (fa’ fi’il amr) , maka menjadi   dengan 

menghilangkan hamzah was}l. Adapun hamzah (ء) pada kata َِّفَْأتُ ْوُهن adalah hamzah mutawassit}ah 

(tengah).  

24
Baca: i’tu>/i>tu>>. Demikian juga cara membaca derivasinya pada ayat 189, 222, 223, 258 

(pada tabel yang sama). Oleh karena kata ini dimulai oleh hamzah was}l, maka huruf hamzah 

sesudahnya merupakan hamzah mutawassit}ah (tengah), bukan hamzah qat’i.  

25
Kata ini juga dimasukkan ke dalam tabel ‚hamzah qat}’i pada huruf‛ karena mengandung 

huruf istifhamiyah. Kata ini sebenarnya berasal dari dua (2) suku kata, yaitu َّتََّْذتُِْٱ  (baca: ittakhaz\tum) 

dan َِأ (huruf istifha>m), akan tetapi di dalam kaidah imla’ jika suatu kata dimulai dengan hamzah qat’i 

dan diikuti oleh hamzah was}l, maka hamzah was}lnya dihilangkan. Lihat halaman 162. 

26Fi’il amr lil mukha>t}abi>n, berasal dari kata ِِأََتى - ََيْت, ism d}amirnya adalah ِْأَنُتم. 
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JUZ III 

6     ِ258 ْأتِِٱ+ َف 

7 
27           28ْأَذنُ ْواٱ  279 فَِ + 

Jumlah: 7 

Adapun sistem penulisan dalam kaidah imla tentang penghapusan hamzah 

was}l pada fi’il  adalah sebagai berikut: 

ِِكَتابًَةَِوُنْطًقاٱَُتَْذُفََِهَزُةِ  ...ْلَوْصِل

َتَدأُِٱْلَواُوَِأوِِٱِإَذاَِدَخَلِتِ َوْصٍلِبَعَدَهاََِهَزُةَِساِكَنٌة،ِِمْثُل:ِفَْأِتِِّبَْمَزٍةِْلَفاُءَِعٰلىِِفعٍلِيُ ب ْ
أَٱَوَِوْأَتَِْن.ِوَِ 29 ْصُل:ِفَِإْئِتَِوِِإئْ َتِمنِْْل

. 
Terjemah: 

Dihapus hamzah was}l (pada fi’il), baik dalam penulisan maupun dalam 

penyebutannya ketika fi’il yang berhamzah was}l tersebut didahului oleh huruf 

wa (َِو) atau fa (َِف) dan setelah hamzah was}l terdapat huruf hamzah sukun, 

seperti contoh berikut:  

 

Tabel 87 
Sistem penulisan fi’il berhamzah was}l yang di dahului oleh  

huruf wawu atau fa 

Sistem penulisan setelah 

hamzah was}l dihapus 
Kata asal (berhamzah was}l) No 

  ِ1 ْأتِِٱ+ َف 

َتَِنِْْأِٱ َتَِنِْأِْوَِ  2 وَِ + 

                                                           

27
Terjemahnya: ‚Umumkanlah perang‛. Merupakan fi’il amr lilmukha>t}abi>n dari kata َََِيَْذنُِ-أَِذن , 

yang dihilangkan hamzah was}lnya karena didahului oleh huruf fa fi’il amr. Adapun huruf hamzah (ء) 
pada kata فَْأَذنُ ْوا adalah hamzah mutawassit}ah (tengah), ‘bukan’ hamzah qat’i awal.  

28
Baca: i’z \anu>.  

29
Ra>ji> al-Asmar, Al-Marj’u fi al-Imla>’ , h. 148. Lihat pula Ibrahim Syamsuddin, Marji’u al-

T{ulla>b fi> al-Imla>’, h. 99. 
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Dengan demikian disimpulkan pula bahwa penghapusan hamzah was}l pada ke-

7 fi’il pada tabel 86 versi Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia sudah 

tepat dan sesuai dengan kaidah imla>iyah.  

Adapun kesimpulan tentang sistem penulisan hamzah was}l pada Mushaf 

Madinah dan Mushaf Standar Indonesia adalah sebagai berikut:  

Huruf alif, hamzah qat}’i dan hamzah was}l adalah ibarat tiga (3) huruf yang 

bersaudara kembar identik, mirip tetapi tidak sama. Oleh karenanya, di beberapa 

referensi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini hamzah qat}’i disebutnya alif 

qat}’i dan hamzah was}l disebutnya alif was}l. Demikian halnya kata ‚alif‛ pun di 

sebutkan pada istilah alif lam ta’ri >f padahal yang dimaksud adalah hamzah was}l. 

Kesemuanya itu karena memang antara alif, hamzah qat}’i dan hamzah was}l berada 

dalam satu payung rumpun yang sama yaitu rumpun alif.  

Akan tetapi, harus difahami bahwa seidentik-identiknya si kembar pasti 

tetaplah memiliki perbedaan, baik dari segi fisik/anatomi maupun karakternya. 

Ketiga huruf tersebut eksistensinya berbeda walaupun berada pada satu rumpun 

yang sama. Oleh karena ketiganya berbeda, maka sewajarnyalah jika ‘ada’ simbol 

yang membedakan antara ketiganya dengan tujuan supaya masyarakat pencinta dan 

pembaca Alquran tidak salah dalam penggunaannya/salah dalam membacanya.  

Sebagai ilustrasi, orang ‘ajam akan kesulitan mengidentifikasi huruf ت ,ب, 

-jika huruf خ ,ح ,ج  jika berada di dalam sebuah kata, demikian juga dengan ث

huruf tersebut ‘tanpa titik’ yang membedakannya antara satu dengan lainnya, karena 

anatominya yang 100 % sama. Oleh karena memilii titik yang berbeda, maka 

perbedaan titiknya itulah yang menuntun pembaca sehingga tidak salah 

mengidentifikasi. Demikian halnya dengan  huruf alif, hamzah qat}’i dan hamzah 
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was}l yang sudah sewajarnya dibedakan anatominya dengan simbol tertentu sehingga 

bisa diidentifikasi, mana hamzah qat}’i, hamzah was}l dan alif dan ini sejalan dengan 

kaidah imla’.  

Adapun pada Mushaf Standar Indonesia, ketiga huruf tersebut
30

 pada 

umumnya disamakan bentuk penulisannya, sehingga masyarakat awam sering salah 

artikulasi, keliru dalam mengidentifikasi huruf samar-samar pemahamannya tentang 

ketiga hururf tersebut dikarenakan bentuk anatominya yang sama. Sebagai contoh 

yang salah mengartikulasi, bisa diperhatikan ayat-ayat yang hamzah was}l-nya 

berada di awal ayat pada tabel 74. Pada kolom Mushaf Standar Indonesia, awal ayat 

15, 121, 146, 147, 156, 194, 197, 229, 255, 257, 262, 267, 274, 275 yang berhamzah 

was}l diberi syakal fathah (َِا), dan jika orang awam yang membaca was}l/sambung dari 

ayat sebelumnya, maka mereka akan terjebak dengan ikut melafalkan hamzah was}l 

tersebut yang tentu saja itu adalah sebuah kekeliruan.  

Menurut kaidah imla, alif disimbolkan dengan garis tegak berdiri (ا) atau ya 

tanpa titik (ى),  hamzah qat}’i dilambangkan dengan alif  yang di atasnya terdapat 

kepala‘ain kecil (أ), dan hamzah was}l dilambangkan dengan alif yang di atasnya 

terdapat kepala huruf s}ad kecil (ٱ).31
 Dan dari penulisan ayat-ayat Alquran pada 

kedua mushaf yang sedang menjadi objek penelitian ini, Mushaf Madina-lah yang 

lebih sesuai dengan kaidah imla>’iyah. 

Dari hasil penelitian ini pula, disimpulkan bahwa dari segi kaidah imla, 

penulisan hamzah qat’i dan hamzah was}l pada Mushaf Standar Indonesia terkesan 

kurang mendidik karena mengaburkan perbedaan antara alif dan hamzah dari segi 

                                                           
30

Hamzah qat}’i, hamzah was}l dan alif 
31

Pendapat ketiga dari tiga (3) pendapat tentang sistem penulisan hamzah was}l dalam imla.  
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anatomi, seakan alif dan hamzah adalah huruf yang sama padahal sangat jauh 

berbeda walaupun berada dalam naungan rumpun yang sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan penelitian yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal dapat disimpulkan sebagi berikut: 

1. Sistem penulisan hamzah qat}’i pada QS al-Baqarah versi Mushaf Madinah 

sangat sesuai dengan kaidah imla>iyah dengan simbol ra’s al-‘ain tetap 

dituliskan, sementara pada Mushaf Standar Indonesia sangat jauh dari kaidah 

imla terutama pada hamzah qat}’i awal karena hanya pada kondisi tertentu saja 

ra’s al-‘ain dituliskan sebagai simbol hamzah qat}’i. Dengan demikian, selain 

tidak konsisten Mushaf Standar Indonesia juga berpotensi mengaburkan 

perbedaan antara hamzah qat}’i dan alif. 

2. Sistem penulisan dan pengartikulasian hamzah was}l yang sesuai dengan kaidah 

imla begitu kompleks dan memiliki tata aturan tersendiri. Oleh karena hamzah 

was}l serumpun dengan huruf alif, maka terkadang memiliki kemiripan dalam 

penulisan, akan tetapi pada hakikatnya jauh berbeda. Oleh karenanya pula, 

imla sangat berperan memperjelas perbedaan antara alif, hamzah qat}’i dan 

hamzah was}l. Hamzahwas}l disimbolkan dengan kepala sad kecil (singkatan 

dari s}ilah), diartikulasikan ketika di awal pengucapan dan tidak diartikulasikan 

ketika di tengah pengucapan. Penulisan hamzah was}l  pada QS al-Baqarah 

versi Mushaf  Standar Indonesia disimpulkan sangat tidak sesuai dengan 

kaidah imla. Pada Mushaf Standar Indonesia penulisan hamzahwas}l lebih 

cenderung menyamakan anatomi hamzah was}l dengan huruf alif, ini bisa 

menggiring opini masyarakat bahwa alif dan hamzah was}l adalah huruf yang 
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sama, padahal jauh berbeda dalam segala hal baik dari sisi anatomi lebih-lebih 

dari sisi penggunaannya dan tujuannya. Lain halnya dengan sistem penulisan 

hamzah was}l pada Mushaf Madinah yang sangat konsisten menggunakan 

simbol sad kecil di atas alif sebagai simbol untuk hamzah was}l yang sangat 

membantu pembaca untuk mendeteksi manakah hamzah was}l, qat}’i dan alif itu 

sendiri sehingga terhindar dari kekeliruan dalam membaca.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

diharapkan mampu menambah koleksi perbendaharaan pengetahuan masyarakat 

umum dan masyarakat kampus pada khususnya tentang hamzah qat}’i dan hamzah 

was}l, baik dari segi anatomi, tata cara penulisan, terlebih cara membacanya pada 

teks-teks dan buku-buku berbahasa Arab, terkhusus dalam membaca Mushaf 

Alquran al-Kari>m yang merupakan kitab suci dan kala>mullah. 

Lebih jauh lagi, penulisan tesis ini diharapkan mendapatkan respon positif dari 

pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama  Republik 

Indonesia agar mempertimbangkan kembali untuk merevisi ulang sistem penulisan 

al-dabt (tanda baca) pada Mushaf Standar Indonesia, terkhusus pada penulisan 

hamzah qat’i dan hamzah was}l agar merujuk kembali kepada yang telah dirintis oleh 

al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi karena penulisan hamzah qat’i dan hamzah was}l 

pada Mushaf Standar Inonesia saat ini terkesan ‘kurang mendidik’ karena tak sedikit 

masyarakat pembaca Mushaf Alquran Standar Indonesia yang terjebak dan salah  

salah baca. Salah satu contohnya terlihat jelas pada awal ayat ke-6 surah al-Fatihah, 

kata ‚ihdina‛ hamzah was}l-nya diberi syakal kasrah (ِاْهِدنَا) sehingga jika ayat ke- 5 
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dan ayat 6 dibaca was}l (sambung)
1
 maka banyak para imam rawa>tib yang ‘terjebak’ 

melafalkan ...نُـــــئِـــــْهِدنَا نُــــــــْهِدنَا...‚ padahal seharusnya  dibaca ,...َنْسَتِعيـْ  tanpa ‛...َنْسَتِعيـْ

melafalkan bunyi ‘i’ pada kata ‚ihdina‛. 

Sebagai bahan pertimbangan, pada bab penutup ini sejenak meminjam  kajian  

ilmu tajwid. Ilmu tajwid sejatinya adalah tahsi>n al-qira>’ah (memperbaiki bacaan). 

Sebagai contoh, pada QS al-Baqarah/2: 147 Allah swt. berfirman: 

       ...    

 Jika merujuk kepada kajian ilmu tajwid, maka seharusnya dibaca  اِمرَّبِّكَا  َاْلَْقُّ
bukan َربِّكَا اِمنـْ  Sementara mempelajari ilmu tajwid adalah wajib kifayah dan .َاْلَْقُّ

mempraktekkannya dalam membaca ayat-ayat suci Alquran hukumnya adalah wajib 

‘ain. Salah satu ayat Alquran yang menginstruksikan supaya memperlakukan ayat-

ayat Alquran dengan baik dalam membacanya terdapat dalam QS al-Muzammil/73: 

4 sebagai berikut: 

...             

Terjemahan: 

... dan bacalah Al Quran itu dengan tartil (perlahan-lahan).  

Demikian halnya dengan imla, mempelajarinya adalah wajib kifayah dan 

mempraktekkan tatacara membacanya dalam melafazkan ayat-ayat Alquran dengan 

kaidah imla yang bertujuan tahsi>n al-qira>ah sebagaimana pada ilmu tajwid adalah 

wajib ‘ain (wajib untuk semua personal), karena Alquran adalah kitab suci, 

kala>mulla>h yang wajib dibaca dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan cara 

membacanya.  

                                                           
1
Membaca was}l (sambung) ayat satu dengan ayat lainnya pada surah al-Fatihah (juga pada 

surah-surah lain) biasa dilakukan oleh para imam rawatib di desa-desa (di kampung-kampung) saat 

bulan ramadan (shalat tarwih), dimaksudkan supaya lebih disegerakan shalatnya mengingat para 

jama’ah shalat tara>wih berasal dari berbagai kalangan, diantaranya orangtua yang sudah agak sepuh, 

para ibu yang memiliki anak kecil dan lain-lain.  



354 

 

Disadari bahwa pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen 

Agama Republik Indonesia telah menetapkan sistem penulisan hamzah qat’i dan 

hamzah was}l pada Mushaf Standar Indonesia sesuai dengan ketetapan dalam 15 kali 

Musker (diadakan selama sembilan tahun) dengan maksud mempermudah 

masyarakat muslim Indonesia (yang pada waktu itu sangat minim pengetahuan 

bahasa Arabnya) dalam membaca Alquran, akan tetapi ‘terkhusus’ pada penulisan 

hamzah qat}’i dan hamzah was}l memiliki efek salah baca sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, padahal contoh diatas hanyalah salah satu dari ribuan ayat di 

dalam Alquran yang mengandung hamzah was}l, yang jika kekeliruan dalam 

penulisan (yang pasti akan berefek pada kekeliruan dalam membaca) seperti ini 

dibiarkan maka akan diikuti beribu-ribu kekeliruan dalam membaca hamzah was}l 

akan terjadi, inilah salah satu hal yang dimaksudkan bahwa penulisan hamzah qat’i 

dan hamzah was}l pada Mushaf Standar Indonesia terkesan ‘kurang mendidik’. Maka 

perlu kiranya pemerintah menyetop ketidaktahuan masyarakat luas tentang hamzah 

qat}’i dan hamzah was}l yang terkesan dilegalkan dengan cara mendaur ulang 

keputusan Musker Ulama AhIi Alquran I, Ciawi, 5-9 Februari l974— Musker Ulama 

Ahli Alquran IX, Jakarta 18-20 Februari 1983yang berkenaan dengan hamzah qat}’i 

dan hamzah was}l.  
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