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1   AL-QURAN/HADITS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STANDAR KOMPETENSI 1:   

Menerapkan hukum bacaaan Qalqalah  dan Ra. 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

 Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. 

 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-

Quran dengan benar.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pada kelas tujuh (dulu: kelas satu) kalian sudah mempelajari beberapa hukum 
bacaan dalam ilmu tajwid, yakni hukum bacaan “Al” (alif lam) baik “Al” Qamariyah 
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maupun “Al” Syamsiyah, nun mati/tanwin, dan mim mati. Disamping kalian 
mempelajari hukum-hukum bacaan itu, kalian juga mempelajari contoh-contohnya.   

Di kelas delapan ini kalian juga akan mempelajari beberapa hukum bacaan 
lagi. Pada semester satu kalian akan mempelajari hukum bacaan qalqalah dan 
hukum bacaan lam-ra’. Di semester dua nanti kalian akan mempelajari hukum 
bacaan mad dan waqaf. 

Pada bagian ini (bab 1) dari buku ini akan diuraikan secara berurutan hukum 
bacaan qalqalah dan kemudian hukum bacaan lam-ra’. Kedua hukum bacaan ini 
akan diuraikan satu persatu beserta contoh-contohnya, terutama dari ayat-ayat al-
Quran. Di sampin itu, pada bagian ini akan ditambahkan hukum bacaan lain dalam 
ilmu tajwid yang juga sangat penting untuk diketahui, yaitu hukum bacaan idgham. 

 
 

A. Hukum Bacaan Qalqalah  

 
 

 
Perlu diperhatikan: 

Setelah kalian mempelajari hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang terkait 
dengan nun mati/tanwin, mim mati, dan “Al”, kalian juga perlu mempelajari 
hukum bacaan yang terkait dengan makhraj (jamaknya: makharij) atau jalan 
keluarnya huruf dari mulut. Huruf hijaiyah yang berjumlah dua puluh delapan 
memiliki makhraj yang berbeda-beda. Dari dua puluh delapan huruf hijaiyah 
ini ada lima huruf yang memiliki makhraj khusus yang harus dibaca secara 
khusus pula. Dalam ilmu tajwid kelima huruf hijaiyah tersebut memiliki 
bacaan khusus yang disebut qalqalah. Meskipun huruf-hurufnya yang lima ini 
berbeda dari segi bunyi dan bacaannya, tetapi akibat yang ditimbulkannya 
sama, yakni sama-sama menunjukkan adanya pantulan, terutama ketika 
berhenti (waqaf). Untuk lebih detailnya tentang hukum bacaan qalqalah ini, 
ikutilah uraiannya di bawah ini. 
 

 
 

Untuk mengkaji hukum bacaan qalqalah dengan rinci, berikut ini akan 
diuraikan satu persatu mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, dan contoh-
contohnya.  
 
 

1. Pengertian Qalqalah 

Secara lughawi (arti bahasa) qalqalah berarti goyangan atau gerakan. Sedang 
secara istilahi (terminologis) qalqalah adalah pantulan suara tiba-tiba sehingga 
terdengar suara memantul atau membalik. Huruf-huruf qalqalah ini ada lima, yaitu 

qaf (ق), tha’ (ط), ba’ (ب), jim (ج), dan dal (د) yang biasa dikumpulkan dalam 
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lafazh  ٍَقطْـُب َجـد . Cara membaca qalqalah ini harus terdengar suara pantulan 

pada setiap huruf dari lima hurufnya, terutama ketika diwaqafkan.  
 

 

2. Macam-macam Qalqalah 

Qalqalah ada dua macam, yaitu qalqalah shughra (ُصـْغَرى) dan qalqalah kubra 

 :Kedua macam qalqalah ini akan diuraikan di bawah ini .(ُكبـَْرى)
 
 
a. Qalqalah shughra 

Shugra berarti kecil. Qalqalah shughra berarti qalqalah kecil, artinya qalqalah 
yang pantulannya terlihat dengan tidak begitu jelas, karena berada di tengah kata 
dan segera disambung dengan bacaan sesudahnya. Qalqalah shughra ini terjadi 
pada huruf-huruf qalqalah yang berharakat sukun/mati yang asli dan berada di 
tengah kata. Cara membacanya harus dipantulkan suara huruf-huruf qalqalahnya. 

Adapun contoh dari masing-masing huruf qalqalah dalam bacaan qalqalah 
shughra dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

ْنَسانَ  َخَلْقَناَلَقْد  .1   dibaca (قْ ) Huruf qaf sukun َخَلْق نَا اْإلِ

memantul 

 2.  َمْط َلعِ  اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ َحىت Huruf tha’ sukun ( ْط) dibaca 

memantul 

 dibaca (بْ ) Huruf ba’ sukun َضْب ًحا َضْبًحاَواْلَعاِديَاِت  .3 

memantul 

 dibaca (جْ ) Huruf jim sukun رٌ  َأجْ  َأْجرٌ فَـَلُهْم  .4 

memantul 

 5.  َرَدْد نَاهُ  َرَدْدنَاهُ ُمث Huruf dal sukun ( ْد) dibaca 
memantul 
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Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa semua huruf qalqalah harus dibaca 

dengan memantul, namun tidak begitu jelas. 
 
 

b. Qalqalah kubra 

Kubra berarti besar. Dengan demikian, qalqalah kubra berarti qalqalah besar, 
artinya qalqalah yang pantulannya terlihat dengan jelas, karena berada di akhir 
bacaan (diwaqafkan). Qalqalah kubra ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang 
berharakat sukun/mati yang tidak asli tetapi karena diwaqafkan. Cara membacanya 
harus benar-benar dipantulkan suara huruf-huruf qalqalahnya. Adapun contoh 
qalqalah kubra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 1.  اْلَفَلقْ  اْلَفَلقِ ِبَرب Huruf qaf (ق) dibaca sukun 

dan memantul 

ْيطٌ ِمْن َورَاِئِهْم  .2  ِْيطْ  حم ِحم Huruf tha’ (ط) dibaca sukun 

dan memantul 

 dibaca sukun (ب) ’Huruf ba َوَقبْ  َوَقبَ ِإَذا  .3 

dan memantul 

 dibaca sukun (ج) Huruf jim مرِْيجْ  مرِْيجٍ أَْمٍر  .4 

dan memantul 

 dibaca sukun dan (د) Huruf dal َأَحدْ  َأَحدٌ ُقْل ُهَو اهللاُ  .5 
memantul 

 
 
 

 

3.  Mempraktekkan hukum bacaan qalqalah 

Cobalah kalian secara mandiri mencari potongan-potongan ayat dari al-Quran 
yang mengandung hukum bacaan qalqalah, baik yang sughra maupun yang kubra, 
kemudian masukkan ke dalam kolom-kolom yang ada pada tabel seperti di bawah 
ini. Atau kalian dapat membuat tabel yang lain dengan memberikan penjelasan 
yang lebih lengkap dari tabel di bawah. 
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No. Bacaan Ayat al-Quran Hukum Bacaan Keterangan 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 dst.    

 

Sebagai contoh dari ayat-ayat al-Quran yang dapat kalian baca yang terkait 
dengan hukum bacaan qalqalah dua surat pendek di bawah ini. 
a.   Surat al-Falaq (113): 1-5: 
 

 
Artinya: “1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh, 2. dari kejahatan makhluk-Nya, 3. dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, 4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, 5. dan dari kejahatan orang yang dengki 
apabila ia dengki".” (QS. al-Falaq (113): 1-5). 
 

 
b.   Surat al-Lahab (111):  
 

 
 

Artinya: “1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan 
binasa. 2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia 
usahakan. 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 4. Dan 
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(begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar. 5. Yang di lehernya ada tali dari 
sabut.” (QS. al-Lahab (111): 1-5).  

 

Dari dua surat di atas kalian dapat mempraktekkan bacaan qalqalah baik yang 
sughra maupun kubra. Tentu saja kalian masih dapat membaca surat-surat pendek 
yang lain sehingga kalian betul-betul dapat memahami hukum bacaan qalqalah ini 
dan dapat mempraktekkannya dalam bacaan kalian sehari-hari. 

 
 

B.  Hukum Bacaan Lam-Ra’ 

Dari judul ini, jelaslah bahwa jika dirinci akan ada dua hukum bacaan pokok 
di sini, yakni hukum bacaan yang terkait dengan Lam dan hukum bacaan yang 
terkait dengan Ra’. Namun demikian, kedua hukum bacaan ini pada prinsipnya 
memunculkan dua bentuk bacaan, yaitu bacaan tebal (tafkhim/mufakhkham) dan 
bacaan tipis (tarqiq/muraqqaq). Untuk lebih rinci akan dibahas hukum bacaan Lam 
dan Ra’ ini satu persatu. 
 

1.  Hukum bacaan Lam 

Hukum bacaan lam yang terkait dengan bacaan tebal dan tipis hanya terdapat 

dalam lafazh Jalalah (اهللا). Bacaan lam dalam lafazh Jalalah ini ada dua macam, 
yaitu: 

a. Lam dibaca tebal ( َمُةَالُم اْلُمَفخ ) 
Lam Jalalah dibaca tebal (tafkhim) dengan cara mengangkat semua lidah dan 
menekankannya ke langit-lanigt atas sambil menekankan suara yang cukup 

kuat, bila lafazh Jalalah itu didahului huruf yang berharakat fathah ( َــ) atau 
dlammah ( ُـ). Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

 Tafkhim/tebal َاَحدٌ  اهللاُ ُقْل ُهَو  .1 
Lam Jalalah jatuh setelah 
harakat fathah 

 Tafkhim/tebal أَنهُ  اهللاُ َشِهَد  .2 
Lam Jalalah jatuh setelah 
harakat fathah 

 Tafkhim/tebal اهللاِ ِإَذا َجاَء َنْصُر  .3 
Lam Jalalah jatuh setelah 
harakat dlammah 

 Tafkhim/tebal اهللاِ َرُسْوُل  .4 
Lam Jalalah jatuh setelah 
harakat dlammah 
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b.  Lam dibaca tipis ( ◌َُقُةَالُم اْلُمَرقـ ) 
Lam Jalalah dibaca tipis (tarqiq) bila lafazh Jalalah itu didahului huruf yang 

berharakat kasrah ( ِـ). Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

 Tarqiq/tipis اهللاِ ِبْسِم  .1 
Lam Jalalah jatuh setelah 
harakat kasrah 

 Tarqiq/tipis اللُهم ُقِل  .2 
Lam Jalalah jatuh setelah 
harakat kasrah 

 
 
 

2. Hukum bacaan Ra’ 

Hukum bacaan ra’ secara umum ada dua macam, yaitu ra’ yang dibaca tebal, 
dan ra’ yang dibaca tipis. Untuk lebih rincinya dapat dibaca uraian di bawah ini: 

 

a.  Ra’ dibaca tebal ( َمُةرَاُء اْلُمَفخ ) 
Ra’ dibaca tebal (tafkhim) apabila: 

1) Ra’ berharakat fathah ( َــ) atau fathatain ( ًــ) dan yang berharakat dlammah ( ُــ) 
atau dlammatain ( ٌـ). Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

 Tafkhim/tebal Ra’ berharakat fathah رَ َأملَْ تَـ  .1 

 Tafkhim/tebal Ra’ berharakat fathatain رًاَسَيْصَلى نَا .2 

 Tafkhim/tebal Ra’ berharakat dlammah ُرْواَوَما أُمِ  .3 

 Tafkhim/tebal Ra’ berharakat dlammatain َحاِمَيةٌ  رٌ نَا .4 
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2) Ra’ sukun/mati atau diwaqafkan yang jatuh setelah huruf yang berharakat 

fathah ( ◌َ ــ ) dan yang berharakat dlammah ( ◌ُ ــ ), atau jatuh setelah mad thabi’iy 

yang berharakat fathah atau dlammah, atau jatuh setelah huruf mati yang 
didahului harakat fathah atau dlammah. Adapun contohnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 

 
 

No. Contoh Bacaan 
Hukum 
Bacaan 

Keterangan 

Tafkhim َسَل َعَلْيِهمْ أَرْ وَ  .1 
/tebal 

Ra’ sukun didahului harakat 
fathah 

Tafkhim رْ َفَصل ِلَربَك َواحنَْ  .2 
/tebal 

Ra’ disukun karena diwaqafkan  
dan didahului harakat fathah 

 3.  ُمتُ اْلَمَقاِبرَ ُزرْ َحىت Tafkhim
/tebal 

Ra’ sukun didahului harakat 
dlammah 

Tafkhim ثـُرُ اَْهلَُكُم التَكا .4 
/tebal 

Ra’ disukun karena diwaqafkan 
dan didahului harakat dlammah 

Tafkhim َرارِ َمَع اْألَبْـ  .5 
/tebal 

 
Ra’ disukun karena diwaqafkan 
dan didahului mad thabi’iy yang 
berharakat fathah 

Tafkhim ُفْورٌ َعزِيـٌْز غَ  .6 
/tebal 

 
Ra’ disukun karena diwaqafkan 
dan didahului mad thabi’iy yang 
berharakat dlammah 

 7. 

Tafkhim َعْصرِ َوالْ 
/tebal 

Ra’ disukun karena diwaqafkan 
dan didahului huruf mati yang 
jatuh setelah huruf berharakat 
fathah 
 

 8. 

Tafkhim ُخْسرٍ َلِفْي 
/tebal 

Ra’ disukun karena diwaqafkan 
dan didahului huruf mati yang 
jatuh setelah huruf berharakat 
fathah 
 

 
 

3) Ra’ sukun yang jatuh setelah huruf yang berharakat kasrah ( ◌ِ ــ ) yang tidak 
asli. Misalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 
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 Tafkhim/tebal ِجِعىِارْ  .1 
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah yang tidak asli 

 Tafkhim/tebal َمحَْناِارْ  .2 
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah yang tidak asli 

 Tafkhim/tebal َكْب مَعَناِاْر  .3 
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah yang tidak asli 

 Tafkhim/tebal َتَضىِارْ  .4 
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah yang tidak asli 

 
 

4) Ra’ sukun yang jatuh setelah huruf yang berharakat kasrah ( ◌ِ ــ ) yang asli, 

tetapi setelah ra’ berupa huruf isti’la’, yaitu خ  ص  ض  غ  ط  ق  ظ  
yang biasa terkumpul dalam kalimat:   َْضـْغٍط قِـظ ُخـص. Adapun contohnya 
seperti di bawah ini: 

 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

 Tafkhim/tebal َصادْ ِمرْ  .1
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah dan sesudahnya huruf shad 

 Tafkhim/tebal طَاسْ ِقرْ  .2
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah dan sesudahnya huruf tha’ 

 Tafkhim/tebal َقةْ ِفرْ  .3
Ra’ sukun jatuh setelah harakat 
kasrah dan sesudahnya huruf qaf 

 
 

b.  Ra’ dibaca tipis (  (  رَاُء اْلُمَرقـَقُة◌ُ 

Ra’ dibaca tipis (tarqiq) apabila: 

1) Ra’ berharakat kasrah ( ◌ِ ــ ) baik di permulaan, di tengah, maupun di akhir 

kata, dan baik pada kata benda ( ِْاِسـم) maupun kata kerja ( ِْفعِـل). Adapun 
contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 
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 Tarqiq/tipis Ra’ berharakat kasrah di awal kata َجالٌ رِ  .1

 Tarqiq/tipis َعةُ رِ اْلَقا .2
Ra’ berharakat kasrah di tengah 
kata 

 Tarqiq/tipis Ra’ berharakat kasrah di akhir kata  رِ َواْلَفجْ   .3

 Tarqiq/tipis  رِ فَـْليَـْنظُ   .4

Ra’ berharakat kasrah di akhir kata 

dalam bentuk kata kerja ( ِْفِعل) 
 
 

2) Ra’ dimatikan karena diwaqafkan dan didahului harakat kasrah ( ◌ِ ـ ). Contoh: 

 

No. Contoh Bacaan 
Hukum 
Bacaan 

Keterangan 

َلى السَرا .1  /Tarqiq ئِرُ يـَْوَم تـُبـْ
tipis 

Ra’ dimatikan karena diwaqafkan 
dan didahului harakat kasrah 

 /Tarqiq ِصرٍ ِمْن قـُوٍة وَال نَا .2
tipis 

Ra’ dimatikan karena diwaqafkan 
dan didahului harakat kasrah 

 
 

3) Ra’ sukun/mati dan didahului oleh harakat kasrah ( ◌ِ ــ ) asli dan sesudahnya 

tidak berupa huruf isti’la’. Contoh: 
 
 

No. Contoh Bacaan 
Hukum 
Bacaan 

Keterangan 

 /Tarqiq َعْوَن ِذيْ ِفرْ وَ  .1
tipis 

Ra’ mati karena didahului harakat 
kasrah asli dan sesudahnya tidak 
huruf isti’la’ 

 /Tarqiq يٍَة منْ ِمرْ ِيفْ  .2
tipis 

Ra’ mati karena didahului harakat 
kasrah asli dan sesudahnya tidak 
huruf isti’la’ 

 
 

4) Ra’ dimatikan karena diwaqafkan dan didahului huruf ya’ sukun ( ْي). Contoh: 
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No. Contoh Bacaan 
Hukum 
Bacaan 

Keterangan 

 /Tarqiq ِثْريٍ ِيفْ كَ  .1
tipis 

Ra’ dimatikan karena diwaqafkan 

dan didahului ya’ sukun ( ْي) 

ْيٌع بَ  .2 رٌ مسَِ  /Tarqiq ِصيـْ
tipis 

Ra’ dimatikan karena diwaqafkan 

dan didahului ya’ sukun ( ْي) 
 
 
5) Ra’ dimatikan karena diwaqafkan dan didahului huruf bersukun yang yang 

tidak terdiri dari huruf isti’la’ dan sebelumnya huruf berharakat kasrah ( ◌ِ ــ ). 

Contoh: 
 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

 Tarqiq/tipis ِحْجرٍ ِلِذْي  .1

Ra’ dimatikan karena diwaqafkan 
dan didahului huruf mati yang 
bukan huruf isti’la’ dan 
sebelumnya huruf berharakat 
kasrah  

 
 
Jika sebelum ra’ yang dimatikan itu huruf mati yang terdiri dari huruf isti’la’ dan 

didahului huruf yang berharakat kasrah ( ◌ِ ــ ) maka harus dibaca tafkhim (tebal). 

Contoh: 
 

No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

 Tafkhim/tebal ِقْطرِ َعْنيَ الْ  .1

Ra’ dimatikan karena diwaqafkan 
dan didahului huruf mati yang 
terdiri dari   huruf isti’la’ dan 
sebelumnya huruf berharakat 
kasrah  

 
 
 

3.  Mempraktekkan hukum bacaan Lam-Ra’ 

Isilah kolom-kolom yang masih kosong pada tabel di bawah ini dengan 
memperhatikan hukum bacaan lam-ra’. Kalian mengisi kolom-kolom tentang 
hukum bacaan serta keterangannya.  
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No. Contoh Bacaan Hukum Bacaan Keterangan 

   نَ ُهْم َال يـُْؤِمُنو ِذرْ أَْم ملَْ تـُنْ  .1

   َعَلى قـُُلوِِمْ  اللهُ َخَتَم  .2

   بِاللهِ َمْن يـَُقوُل َءاَمنا  .3

   َمَرًضا اللهُ فَـَزاَدُهُم  .4

   ضِ رْ َال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَ  .5

    ضٌ رَ ِيف قـُُلوِِْم مَ   .6

    قٌ بـَرْ ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد وَ  .7

    ِديرٌ ٍء قَ ِإن اللَه َعَلى ُكل َشيْ  .8

    َجُعونَ تـُرْ ُمث ِإلَْيِه  .9

    رُ َهاَجناٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنْـ  .10

    

 
 
Di samping contoh-contoh yang ada dalam tabel di atas kalian dapat membaca 

ayat-ayat al-Quran yang lain, misalnya yang ada dalam surat-surat pendek di juz 
30. Kalian bisa memperhatikan potongan-potongan ayat al-Quran yang terkait 
dengan bacaan-bacaan lam-ra’ atau tafkhim (bacaan tebal) dan tarqiq (bacaan tipis). 
 

 

C.  Hukum Bacaan Idgham 

Di buku sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa hukum bacaan 
idgham yang ada pada hukum bacaan nun mati/tanwin, mim mati, dan “Al”. Untuk 
sekedar mengingatkan di sini disebutkan beberapa hukum bacaan yang terkait 
dengan hukum bacaan idgham ini, yaitu Idgham Bighunnah dan Idgham 
Bilaghunnah (pada hukum nun mati/tanwin), Idgham Mimi (pada hukum mim 
mati), dan Idgham Syamsiyah (hukum bacaan “Al”). Dengan berbekal pemahaman 
terhadap beberapa hukum bacaan idgham tersebut kalian sekarang dapat 
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mempelajari hukum bacaan idgham lain yang bersifat umum. Untuk memahami 
hukum bacaan idgham ini dengan lebih rinci, berikut akan dijelaskan pengertian 
idgham , pembagiannya, dan contoh-contohnya. 
 
 

1. Pengertian Idgham 

Menurut makna bahasa (lughawi) idgham berarti memasukkan sesuatu kepada 
sesuatu yang lain. Dalam ilmu tajwid idgham berarti memasukkan bacaan satu 
huruf kepada huruf yang lain. Idgham bisa juga dipahami sebagai pengucapan dua 
huruf menjadi satu seolah-olah dua huruf itu sama, atau dengan istilah lain satu 
huruf yang ditasydid.  

Huruf yang dibaca idgham harus dibaca menurut huruf di depannya, sehingga 
kedua huruf itu seolah-olah huruf yang sama. Huruf yang pertama (yang 
diidghamkan) menyatu ke dalam huruf yang sesudahnya. Contoh-contoh dari 
idgham ini dapat dilihat pada masing-masing pembagiannya pada uraian 
berikutnya. 
 
 

2. Pembagian Idgham 

Hukum bacaan idgham dapat dibagi menjadi tiga macam hukum bacaan, 
yaitu: 

a. Idgham Mutamatsilain (ِإْدَغاْم ُمَتَماثِلَ◌ْين) 
Idgham mutamatsilain adalah idgham yang terjadi apabila bertemu dua huruf 

yang sama makhraj dan sifatnya atau sama bentuknya. Jadi, idgham mutamatsilain 
ini terjadi jika dua huruf yang sama bertemu, yang pertama bertanda mati dan yang 
kedua bertanda hidup. Idgham mutamatsilain disebut juga dengan idgham mitsli. 
Hukum bacaan ini bisa terjadi dalam semua huruf hijaiyah (28 huruf) mulai alif 
sampai ya’. Contoh: 

 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 لَ   bertemu (لْ  ) lam mati َبال َخيَافـُْونَ  َبْل َال َخيَافـُْونَ  .1
 تِ   bertemu (تْ  ) ta’ mati َفَما َرِبَح جتَاَرتـُُهمْ  َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرتـُُهمْ  .2
َخُلْوا  َقْد َدَخُلْوا  .3 َقد  dal mati (  ْد) bertemu   دَ    
 
 

Pada contoh-contoh di atas terlihat dua huruf yang sama bertemu, yang 
pertama mati dan yang kedua hidup, sehingga huruf yang pertama dimasukkan 
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(diidghamkan) ke dalam huruf yang kedua. Idgham mutamatsilain bisa juga terjadi 
ketika bertemu dua huruf yang sama dan keduanya bertanda hidup semua. Contoh: 
 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 مَ  bertemu  (مِ ) mim kasrah اَلرِحْيم ماِلكِ  اَلرِحْيِم َماِلكِ  .1
 كُ  bertemu  (كَ ) kaf fathah َمَناِسَكُكمْ  َمَناِسَكُكمْ  .2
 عَ  bertemu  (عَ ) ain fathah‘  َوطُِبَع َعلٰى قـُُلْوِِمْ   َوطُِبَع َعلٰى قـُُلْوِِمْ   .3

 
 

Pada contoh-contoh di atas bacaannya seperti biasa, tidak terlihat adanya 
idgham, tetapi bisa juga dibaca idgham seperti pada contoh nomor 1, yakni mim 
yang pertama dimatikan dan diidghamkan ke dalam mim yang kedua. 

Tidak semua dua huruf yang sama bentuknya (makhraj dan sifatnya) bertemu 
dibaca idgham, akan tetapi ada juga yang dibaca izhhar (huruf pertama tidak 

dimasukkan ke dalam huruf yang kedua), yaitu bila huruf ya’ mati ( ْي) bertemu ya’  

 Hal ini terjadi karena kedua huruf itu .(و) bertemu wau (وْ ) dan huruf wau mati (ي)
adalah huruf mad, sehingga hukum bacaannya tetap mad (panjang) dan tidak 
diidghamkan. Contoh: 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 وَ  bertemu  (وْ ) wau mati  ِإْصِربُْوا َوَصاِبُرْوا  ِإْصِربُْوا َوَصاِبُرْوا .1
 وَ  bertemu  (وْ ) wau mati ٰأَمنُـْوا َوَعِمُلْوا ٰأَمنُـْوا َوَعِمُلْوا .2
 يَ  bertemu  (يْ ) ya’ mati  ِيفْ يـَْومٍ   ِيفْ يـَْومٍ   .3

 
 

Contoh-contoh di atas tidak dapat diidghamkan dan harus dibaca izhhar (jelas) 
dan karena huruf pertama yang mati itu huruf mad dan jatuh sesudah harakat 
yang sesuai dengan huruf madnya maka dibaca panjang (mad) satu alif. 
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b. Idgham Mutajanisain ( ِإْدَغاْم ُمَتَجاِنَسْني) 
Idgham mutajanisain adalah idgham yang terjadi bila bertemu dua huruf yang 

sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Jadi, dua huruf yang bertemu di sini tidak 
sama, tetapi sejenis, karena sama makhrajnya. Idgham mutaqaribain disebut juga 

dengan idgham jinsi. Misalnya: huruf ط bertemu huruf ت  atau sebaliknya, huruf 

 atau ت bertemu huruf د atau sebaliknya, dan huruf ذ bertemu huruf ظ

sebaliknya. Contoh: 
 
 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 طَ  bertemu  (تْ ) ta’ mati  ٰأَمَنْت طآئَِفةٌ   ٰأَمَنْت طَآئَِفةٌ  .1
 تُ  bertemu  (طْ ) tha’ mati  َعلٰى َما فَـرْطت   َعلٰى َما فَـرْطتُ  .2

 ظَ  bertemu  (ذْ ) dzal mati ِإْذ ظَلُمْوا ِإْذ ظََلُمْوا .3

 ذِ  bertemu  (ظْ ) zha’ mati  ِإْن تـََلفْظ ذْكٰرى  ِإْن تـََلفْظ ذِْكٰرى .4

5.  َ َقْد تـَبَـني  َ بَـنيَقْد تـ dal mati ( ْد)  bertemu  َت 
 دَ  bertemu  (تْ ) ta’ mati ُتُكَماُأِجْيَبْت دْعوَ  ُأِجْيَبْت َدْعَوُتُكَما .6
 

 
Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa dua huruf yang bertemu tidak 

sama bentuknya tetapi sejenis, dalam arti makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. 
Cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua 
sehingga huruf pertama lebur ke dalam huruf kedua. 

 
 

c. Idgham Mutaqaribain ( ِإْدَغاْم ُمتَـَقارِبـَْني) 
Idgham mutaqaribain adalah idgham yang terjadi bila bertemu dua huruf yang 

berdekatan makhraj dan sifatnya. Jadi, dalam idgham mutaqaribain ini, dua huruf 
yang bertemu tidak sama makhraj dan sifatnya, tetapi hanya berdekatan saja. Cara 
membacanya sama seperti sebelumnya, yakni huruf yang pertama dimasukkan ke 
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dalam huruf yang kedua, sehingga seakan-akan dua huruf itu sama atau satu huruf 
yang ditasydid. Contoh: 

 

No. Tertulis Dibaca Keterangan 

 كُ  bertemu  (قْ ) qaf mati َأملَْ َخنُْلكم َأملَْ َخنُْلْقُكم .1

 جَ  bertemu  (دْ ) dal mati َلَقْد جآءَُكمْ  َلَقْد َجآءَُكمْ  .2

ِلَك   يـَْلَحْث ٰذِلَك  .3  ذَ  bertemu  (ثْ ) tsa’ mati  يـَْلَحث ذّٰ

عَ  .4 عَ  َقْد مسَِ َِقْد مس dal mati ( ْد)  bertemu س َ◌  

5.  ُْقْل َريب  ْيبُقْل ر lam mati ( ْل)  bertemu  َر 

◌َ م bertemu  (بْ ) ba’ mati ِارَْكْب مَعَنا ِارَْكْب َمَعَنا .6  

 
 
Pada contoh-contoh di atas, dua huruf yang bertemu tidak sama makhraj dan 

sifatnya, tetapi hanya berdekatan saja. Namun demikian, cara membacanya juga 
diidghamkan, yakni huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dengan 
meleburkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. 

Di akhir uraian tentang hukum bacaan idgham ini, perlu ditegaskan bahwa 
untuk benar-benar menguasai hukum bacaan ini banyak-banyaklah kalian berlatih 
membaca al-Quran, sehingga kalian akan banyak mempraktekkan bacaan-bacaan 
idgham ini dengan baik. Untuk memudahkan kalian berlatih dan menghafal hukum 
bacaan idgham ini dengan baik, cobalah kalian mengumpulkan contoh tentang tiga 
macam hukum bacaan idgham ini sebanyak-banyaknya dari bacaan al-Quran 
kalian sehari-hari, lalu tulislah dalam lembar kerja atau buku kalian. Agar lebih 
memudahkan kalian berlatih, contoh-contoh itu kalian kelompokkan sesuai dengan 
macam-macam idgham yang ada. 

 

 
 

3.  Mempraktekkan hukum bacaan idgham 

Agar kalian benar-benar memahami hukum bacaan idgham yang umum ini di 
samping idgham-idgham yang lain, kalian harus banyak banyak membaca ayat-ayat 
al-Quran. Sambil membaca ayat-ayat tersebut, kalian perhatikan potongan-
potongan ayat yang mengandung hukum bacaan idgham ini. 

Untuk membantu kalian dalam menguasai hukum bacaan idgham, cobalah 
kalian membaca ayat-ayat al-Quran yang akan dikemukakan di bawah ini kemudian 
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kalian menulis di buku kerja kalian mana contoh-contoh bacaan dari ayat-ayat 
tersebut yang termasuk hukum bacaan idgham dengan tiga macam jenisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dari ayat-ayat di atas silahkan kalian mencari potongan-potongan ayat yang 

menunjukkan hukum bacaan idgham dengan tiga jenisnya. Buatlah tabel untuk 
mempermudah identifikasi kalian berikut hukum bacaan dan keterangannya. 
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Apa yang dapat kalian lakukan? 
 
Tentu saja kalian harus mengkaji ulang hukum-hukum bacaan yang sudah 
diuraikan di atas, baik hukum bacaan qalqalah, hukum bacaan lam-ra’, maupun 
hukum bacaan idgham. Di samping secara teoritis, kalian juga harus banyak 
membaca contoh-contohnya, sehingga kalian benar-benar dapat mempraktekkan 
semua hukum bacaan tersebut. Dengan demikian, kalian akan benar-benar 
menguasai semua kompetensi yang terkait dengan semua hukum bacaan 
tersebut. 
 

 
 

UJI KOMPETENSI 

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

 

1.  Hukum bacaan yang harus dibaca memantul adalah hukum bacaan … 
     A. izhhar                                         B. idgham 
     C. iqlab                                         D. qalqalah 

 
2. Hukum bacaan qalqalah yang pantulannya dibaca jelas sekali disebut …  

A. qalqalah shughra                           C. qalqalah kubra 
C. qalqalah awdlah                               D. qalqalah haqiqi 

 
3. Hukum bacaan lam dan ra’ sebenarnya terkait dengan bacaan …  
 A. tafkhim                                      B. tarqiq 
 C. tebal                                               D. tafkhim dan tarqiq 

 
4. Jika lam Jalalah jatuh setelah harakat kasrah maka hukum bacaannya harus … 
 A. tafkhim                                           C. tarqiq 
 C. tafkhim dan tarqiq                            D. tebal 

 
5. Huruf ra’ yang berharakat kasrah harus dibaca … 
A. tafkhim                                            B. tarqiq 
C. tafkhim dan tarqiq                          D. tebal 

 
6. Memasukkan bacaan satu huruf kepada huruf yang lain dalam ilmu tajwid 

disebut … 
     A. izhhar                                                B. idgham 
     C. mad                                                    D. ikhfa’ 
      
7. Pada umumnya hukum bacaan idgham dibagi menjadi ... macam hukum bacaan.  
A. idgham mutamatsilain                            C. idgham mutajanisain 
C. idgham mutaqaribain                             D. idgham mutaba’idain 
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8. Idgham yang terjadi apabila bertemu dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya 
atau sama bentuknya disebut …  
 A. mad tamkin                                           C. mad badal 
 B. mad farq                                                D. mad ‘iwadl 

      

9.  Dua huruf yang sama seperti dalam kalimat ini:  ٍِيفْ يـَْوم harus dibaca … 

A. idgham mutamatsilain                            B. izhhar 
C. ikhfa’                                                      D. mad farq 

 
10. Contoh hukum bacaan idgham mutajanisain dapat dilihat pada contoh di bawah 

ini: 

A.  ِإْصِربُْوا َوَصاِبُرْوا                                B.  ْطتَعلٰى َما فَـر 
C.    َْلَقْد َجآءَُكم                                      D. َعَناِارَْكْب م 

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

1. Ra’ yang dimatikan karena diwaqafkan dan didahului harakat kasrah ( ِـ�) dibaca 
… 

2. Sedang ra’ yang sukun atau diwaqafkan jatuh setelah huruf yang berharakat 

fathah ( َـ) dibaca … 
3. Ra’ sukun jatuh setelah huruf yang berharakat kasrah ( ِـ) yang tidak asli dibaca 

… 
4. Tunjukkan satu contoh kata yang menunjukkan hukum bacaan ra’ yang dibaca 

tarqiq! 

5. Potongan ayat   َِمـْن َءاِل ِفْرَعـْون merupakan salah satu contoh hukum bacaan 

ra’ … 
6. Jika bertemu dua huruf yang tidak sama makhraj dan sifatnya, tetapi hanya 

berdekatan saja, maka dibaca … 

7. Contoh potongan ayat seperti ُأِجْيَبْت َدْعَوُتُكَما    dibaca … 

8. Sedang contoh potongan ayat seperti  ُْكمَأملَْ َخنُْلق  dibaca ... 

9. Idgham mutajanisain biasa juga disebut ... 
10. Jika bertemu dua huruf, huruf pertama yang mati dan huruf itu adalah huruf 

mad dan jatuh sesudah harakat yang sesuai dengan huruf madnya maka 
dibaca … 
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C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan qalqalah! 
2. Jelaskan perbedaan antara lam Jalalah yang dibaca tebal dan tipis dengan 

memberi contoh masing-masing! 
3. Jelaskan kapan ra’ harus dibaca tebal? 
4. Jelaskan kapan ra’ harus dibaca tipis? 
5. Jelaskan hukum bacaan ra’ pada ayat-ayat berikut: 

َلةً ◌ۤ  ىٰ َوِإْذ َواَعْدنَا ُموس َوِإن ِمَن . فَـُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجرَ .  أَْربَِعَني لَيـْ
 .احلَِْجاَرِة َلَما يـَتَـَفجُر ِمْنُه اْألَنـَْهارُ 

 
6. Apa yang dimaksud dengan idgham mutaqaribain! 
7. Jelaskan cara membaca idgham mutajanisain 
8. Kapan dua huruf yang sama saling bertemu tetapi tidak dibaca idgham? 
9. Jelaskan perbedaan idgham mutajanisain dengan idgham mutaqaribain dengan 

memberikan contoh masing-masing! 
10. Jelaskan hukum bacaan idgham ayat-ayat berikut: 
 

َع اهللاُ . ِإْصِربُْوا َوَصاِبُرْوا. ْت ِجتَاَرتـُُهمْ َفَما َرِحبَ   .ياَ بـَُين ارَْكْب َمَعَنا. َقْد مسَِ
 

D. Proyek (portofolio)! 

Buatlah portofolio dengan rincian sebagai berikut: 
1. 10 ayat al-Quran yang memuat bacaan qalqalah kubra dan 10 ayat al-Quran 

yang memuat bacaan qalqalah shughra. 
2. 10 ayat al-Quran yang berisi hukum bacaan lam baik yang tebal (tafkhim) 

maupun yang tipis (tarqiq). 
3. 10 ayat al-Quran yang berisi hukum bacaan ra’ baik yang tebal (tafkhim) 

maupun yang tipis (tarqiq) dengan berbagai variasi contoh bacaan. 
4. 10 ayat al-Quran yang berisi hukum bacaan idgham baik yang idgham 

mutamatsilain, idgham mutajanisain, maupun idgham mutaqaribain) dengan 
berbagai variasi contoh bacaan. 

 
 
 

 

 
 


