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۩ KONSISTENSI PADA MAD ۩ 

Mad artinya tambahan (az-ziyaadah) atau memanjang. Sebuah kata yang diikuti 

oleh huruf mad, maka dibaca panjang. Secara umum kaidah panjang dalam Al-Quran 

terbagi dua yaitu pada dua harakat dan lebih dari dua harakat. 

1. Panjang 2 (dua) Harakat 

Panjang dua harakat terjadi bila fathah diikuti oleh alif, kasrah diikuti oleh ya mad, 

dan dhammah diikuti oleh wawu mad. Juga dapat terjadi bila fathah diikuti fathah berdiri, 

kasrah diikuti “setengah ya”, dhammah diikuti “wau kecil” dan fathatain yang dibaca 

berhenti. Kadarnya adalah dua harakat. Beberapa kata yang panjangnya dua harakat: 

ََلُۥ َُاٗرا ۡٔ ِۡثيِِّۦ َخ ٌّ ًِ  َوُنُفٔرٍِ َمَٰيِمِِ   َغَذاٌبِ َغِظي

Catatan: Kasrah diikuti “setengah ya” dan dhammah diikuti “wawu kecil” dibaca 

panjang bila dibaca bersambung saja (washal). 

 

Latihan 

ِِ ًِِِمۡسِبِٱَّلله  ٱلرهِنَٰمۡحِٱلرهِخي

َُِٔنِ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ فۡيََحِٱل
َ
َِخَِٰشُػَٔن١ِِكَۡدِأ ًۡ ِِِفَِصََلحِِٓ ًۡ ُْ ِ ََ ِي

ۡػرُِضَٔن٢ِِٱَّله ٌُ ِ ۡغِٔ
ِٱليه َِ َِغ ًۡ ُْ ِ ََ ِي

٣َِوٱَّله

َٰػِئَُنِ ةَِِف َٰٔ َن ِلِيزه ًۡ ُْ ِ ََ ِي َِحَٰفُِظَٔن٤َِِوٱَّله ًۡ ِٓ ِىُِفُروِج ًۡ ُْ ِ ََ ِي
 ٥َوٱَّله

2. Panjang Lebih Dari 2 (dua) Harakat 

Dalam beberapa keadaan, mad boleh dan bahkan mesti dibaca lebih dari dua 

harakat. Yaitu bila setelah huruf mad terdapat hamzah, tasydid, sukun, atau huruf hidup 

yang disukunkan (dibaca waqaf). 

Perhatikan beberapa contoh berikut. 
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Harakat Contoh Penyebab Asal 

4 

آءَِجَِ  

 ء

2H 

ٌَِ َِٓو ِِا
ُ
ُزَِلِأ  

وِْ
ُ
مََِلَٰٓئِِأ  

6 
َِِوََلِٱل ٓاّى يَِضه   ّ 

6 
َََِءٓاىِۡ َٰٔـ  

 

4 atau 6 

ُرونََِيَخَفهِه  

 

3. Bacaan Panjang Tapi Tidak Dibaca Panjang 

Dalam Al-Quran, ada beberapa huruf mad yang tidak dibaca atau dianggap tidak 

ada sehingga tidak menyebabkan bacaan menjadi panjang. Pada mushaf Utsmani standar 

Timur Tengah (Internasional), ada tanda-tanda khusus di atas huruf tersebut sehingga 

memudahkan para pembaca. 

Tanda Bacaan Dibaca 

 alif dengan tanda) ٱ

washal) 

ِٱسِۡثُِ ىًَِٰٓه َٔ َخ  
Tsummastawaa 

ِٱىِۡرَِ ٍِيَِّبِ َعَٰيَ  
Rabbil „aalamiina 

ْ ْ (bulatan kecil) ِ
ُ
َلَٰٓئِمَِوِْأ  

Ulaaaa-ika 

  ْ (bulatan lonjong) ِ
َ
ِ َوََلِٓأ ََعةِدِ َُا  

Wa laaaa ana „aabidun 

 

Perbedaan bulatan kecil dengan bulatan lonjong adalah bahwa tanda bulatan kecil 

yang berada di atas huruf berfungsi meniadakan (atau menganggap tidak ada) huruf yang 

bersangkutan, sehingga huruf tersebut tidak dibaca baik ketika dibaca bersambung (washal) 
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atau dibaca berhenti (waqaf). Sedangkan bulatan lonjong berfungsi untuk meniadakan 

huruf tersebut pada saat dibaca bersambung saja. Adapun pada saat dibaca berhenti maka 

huruf tersebut berfungsi sebagai mad sehingga bacaan dibaca panjang. 

 

Latihan 1 [QS. Al-Fatihah] 

 

ِ ًِ ِِٱلرهِنَٰمۡحِٱلرهِخي ِِمۡسِبِٱَّلله
ِ ًٓ ٓ ٗدى١ِِال ُْ ِ َٰلَِمِٱۡىِهَتَُٰبََِلَِريَۡبَِۛفِيِِّۛ َِذ
خهلَِيِ ٍُ َٰٔة٢َِِّىِۡي يَ ٍَُٔنِٱلصه َُِٔنِةِٱۡىَغۡيِبَِويُلِي ٌِ ِيُۡؤ ََ ِي ِٱَّله

ِيُِفُِلَٔنِ ًۡ ُٓ اَِرزَۡكَجَٰ ٍه ٣َِِٓوِم ا ٍَ ِ َُِٔنِة ٌِ ِيُۡؤ ََ ِي
ُزَِلَِِوٱَّله

ُ
ِأ
ٔكَُِِٔنِ ِيُ ًۡ ُْ ٌََِِقۡتيَِمَِوبِٱٓأۡلِخَرةِِ ُزَِلِ

ُ
آِأ ٌَ ٤ِِإََِلَۡمَِو

ْوَلَٰٓئَِمِ
ُ
َوأ ِۡۖ ًۡ ِٓ ِ ّب َِِره ٌّ ٗدىِ ُْ ِ َٰ

ْوَلَٰٓئَِمِلََعَ
ُ
ِأ

ۡفيُِدَٔنِ ٍُ ۡ ِٱل ًُ ُْ٥ِ
 

Latihan 2 [QS. Fushshilat : 6] 

نِه
َ
ِأ ِإََِله ِئََُحَٰٓ ًۡ ِۡثيُُل ٌّ ِ َُا ِبَََش 

َ
ِٓأ ا ٍَ ِإِنه ِكُۡو َُِۗوَوۡيو  َِوٱۡسَخۡغفُِروهُ ِْإََِلِّۡ ٔٓا ٍُ ِفَٱۡسَخلِي َِنَِٰخد   َّٰ ِإَِل ًۡ ُل ُٓ َٰ ِٓإَِل ا ٍَ

َۡشِكَِيِ ٍُ  ٦ّىِۡي

 

Latihan 3 [QS. An-Nisa : 143] 

ِفَيََََِتِدَِ ُ َِيُۡضيِِوِٱَّلله ٌَ َو ِِۚ ُؤََلٓءِ َِهَٰٓ َِهَُٰٓؤََلٓءَِِوََلِٓإََِلَٰ َٰلَِمََِلِٓإََِلَٰ َِذ َذةَۡذبَِيَِبۡيَ  ١٤٣ََلُۥَِسبِيَٗلٌُِِّ
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۩ KONSISTENSI PADA GHUNNAH ۩ 

Secara bahasa, ghunnah berarti suara yang keluar dari hidung.
1
 Sedangkan dalam 

istilah tajwid, para ulama mendefinisikan ghunnah sebagai berikut: 

َ
 
َص َو 

 
ذََت َل 

 
ََيذ
 
َم
 
َك  َر

ََب  َفذ ِذ ََ َس  ََونَذالن  ََمذ  
َل َو
َتَ َو 

 
َن َوذ

 
َو
ً
َينا

 
َال َمذ ذَ)َيذ  

َفَج ََيعذ
 
َأح
 
ذَو َالذ  

ََ(.ام
 
َقَ و  ََال 

َب
 
َع َض 

 
ََه   

َص َو 
 
َت

َي َ
 
َش
 
َب
 
ََه
 
َص َو  ََت 

 
َغَ ال  

ذَز َذ َإَذَال  َاَض  ََاع   
َو
  
َل ََ.اه   

َو
 
َي
 
َخ
 
َت ََونَذالن  َبَذَص    

َو
 
َال َمذ  .َيذ

“Suara yang indah dan teratur pada huruf nun –termasuk tanwin- dan mim (dalam 

segala macam kondisinya). Sebagian ulama mengatakan bahwa ghunnah menyerupai suara 

kijang betina pada saat kehilangan anaknya. Ghunnah dikhususkan pada nun dan min.”
2
 

Panjangnya ghunnah adalah satu setengah alif. 

Panjangnya ghunnah adalah tidak bisa disetarakan dengan hitungan harakat, karena 

ketepatannya mesti dikoreksi langsung oleh Muqri Mutqin. Namun, sebagai bahan 

pembelajaran maka panjangnya ghunnah dikonversi menjadi 3 (tiga) ketukan yang 

disesuaikan dengan tempo bacaan yang digunakan. 

1. Mim dan Nun Tasydid 

Huruf mim dan nun yang ber-tasydid merupakan kondisi ghunnah yang paling 

sempurna. Artinya, suara dengan sangat sempurna keluar dari rongga hidung pada saat 

mengucapkan keduanya. Syaikh Ayman Suwaid mengatakan bahwa kesempurnaan kondisi 

ghunnah pada mim dan nun tasydid juga ditampakkan dengan panjangnya yang lebih lama 

dibandingkan ghunnah pada kondisi yang lain. 

Contoh: 

ِ ًه ُِْث ٔا حَاةُ ث ِ  ٌه
ُ
ِأ ِ
 ِِفُِكّ

َِه ِٓ يِۡدي
َ
 َميِِمِٱنلهاِسِ أ

                                                             
1
 Lihat Al-Mishbah, Al-Mukhtar, Mu’jam Al-Wasith, Mu’jam Mushthalahat Fiqhiyah, dan selainnya. 

2 Lihat Syaikh ‘Ali Muhammad Dhibba’ dalam 
http://www.alukah.net/literature_language/0/46309/#ixzz3XTbSYLqc, diakses 16 April 2015. 

http://www.alukah.net/literature_language/0/46309/#ixzz3XTbSYLqc
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2. Nun Sakinah dan Tanwin 

Nun sakinah (sukun/ mati) atau tanwin dibaca dengan menyempurnakan ghunnahnya 

dan ditahan tiga ketukan, sama sebagaimana bacaan pada mim dan nun tasydid, kecuali bila 

diikuti oleh huruf: 

ِرِ,لِ,خِ,غِ,حِ,عِ,ْـِ,أ
Bila nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka dibaca dengan kadar 

ghunnah yang kurang dan tidak ditahan tiga ketukan. Perhatikan tabel berikut: 

Ditahan Tiga Ketukan Tanpa Ditahan 

ِٱۡلِِ ََِنَسَِٰإِنه ًِۡوَِِٗفاَخِِي  َ ل  َِٰ َِِٰهًٌََِِِسَل َه َِخ  ٌَِ ِءََِو َِۡ ََ ٌَ ا  

ِ
َ
َبِنَِِنأ ذه  ِِ ِ تِۡكِِِعِ ةَِخاة ًۡ ُٓ يََخ اِخََِغيِي  اًٍ ٍٗ ِهي َۡش ٍِلِغََِوََلَا   

ِبٌَِِِ ۡػدَِِۢ ُهٔرِ ر ِشََِغُفٔ  ِطئَث َِخاِثٍَِكَِٰذةَِ  ُضٔنَِِۡغِِفََسيُِ   

Pada “Lam” dan “Ra” dibaca tanpa ghunnah 

sama sekali 
ٍَِ ًَِِۡىِهَف ًٌِرِهر َِغُفٔ  ِخي  

 

Bila kita perhatikan contoh-contoh di atas dengan lebih seksama, maka terdapat 

perbedaan penulisan, baik pada nun sakinah atau tanwin pada saat menghadapi huruf-huruf 

tertentu. Tanda sukun pada nun sakinah (ِۡن) hanya ditulis pada saat menghadapi huruf هػَ,أ,َ

خَ,غَ,حَ,ع . Hal ini menunjukkan bahwa nun dibaca dengan jelas (vokal “n”) dan tanpa 

ditahan tiga ketukan. Sedangkan tanda sukun pada nun sakinah yang diikuti huruf “Lam” dan 

“Ra” tidak ditulis, namun justru terdapat tanda tasydid pada huruf “lam” maupun “ra” ( ٍَِ ََِف
ًِۡىِه ) . Hal ini menunjukkan bahwa pada kalimat tersebut nun tidak dibaca dan bacaan nun 

melebur pada huruf “lam” atau “ra”. 

Pada huruf selainnya, maka tanda sukun pada nun sakinah tidak ditulis sedangkan 

huruf setelahnya tidak diberi tanda tasydid ( ِ
َ
ِنَِأ َبِن ذه ). Hal ini menunjukkan bahwa 

pengucapan berada di antara “jelas” (vokal huruf “n”) dan “lebur” (menjadi huruf setelahnya) 

disertai ghunnah yang ditahan tiga ketukan. Sedangkan pada saat menghadapi huruf “ba”, 
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maka terdapat huruf “mim” kecil di atas huruf “nun” yang menandakan perubahan bunyi “n” 

menjadi “m” ( ِبٌَِِِ دِِػَِۡۢ ). 

Begitu pun pada tanda tanwin. Fathatain dan kasratain ditulis sejajar bila nun dibaca 

jelas tanpa dua ketukan ghunnah ( ِخََِغيِي ا اًٍ ٍٗ ِهي ), dan dhammatain ditulis dengan tanda 

dhammah yang diberi garis melengkung di atasnya ( َِٰ َِِٰهًٌََِِِسَل َه َِخ ). Sedangkan bila tanwin 

tersebut dibaca dengan dua ketukan ghunnah atau melebur ke huruf selanjutnya, maka 

fathatain dan kasratain ditulis dengan posisi yang tidak sejajar ( ًِۡوَِِٗفاَخِِي َ ل ) dan dhammatain 

ditulis dengan dhammah bertumpuk ( ُهٔرِ ر ِشََِغُفٔ ). Perhatikan tabel berikut: 

 

Penulisan Keterangan Contoh 

ٌَِ Dibaca jelas “n” tanpa ditahan tiga ketukan نِۡ ِءََِو َِۡ ََ ٌَ ا  

 ن

Melebur ke huruf setelahnya bila terdapat tasydid ٍَِ ًَِِۡىِهَف  

Dibaca samar dengan ditahan tiga ketukan ِ
َ
َبِنَِِنأ ذه  

ـٌِـًِ ـ ـٍ ـ  Dibaca jelas “n” tanpa ditahan tiga ketukan اِخََِغيِي اًٍ ٍٗ ِهي  

ـ ــ ِـِٗ ـ  
Melebur ke huruf setelahnya bila terdapat tasydid ًٌِٔر ِرِهَغُف ِخي  

Dibaca samar dengan tiga ketukan ًِۡوَِِٗفاَخِِي َ ل  

ِبٌَِِِ Huruf nun berubah menjadi mim dan ditahan نِۢ دِِػَِۡۢ  
 

 

3. Mim Sakinah 

Mim sakinah dibaca jelas dengan kadar ghunnah yang kurang tanpa ditahan tiga 

ketukan, kecuali bila bertemu dengan huruf “ba” dan “mim”. Contoh: 

Dibaca tanpa ditahan tiga ketukan: 

ِِٓ ٓاّىِيَََِِلِوَِ ًَِۡغيَۡي ُِْ ٱلضه ِِفًَِِِۡنۡيَد ُِٔنَِيًُُِِِِْۡ  ِ ٔك ۡنػَِ 
َ
َجِأ ٍۡ
 

Dibaca dengan ditahan tiga ketukan: 

ُِٓ َ ٌِهل فَِرة ِغًِِۡ ۡمرِكُِ 
َ
ٌِِّأ ۡرفَٗلاًِ  ُِٓ َ ِِل ِّۦًِة  ُِٓ ِۡ ٌِِِ حِمًَِِة ۡٔ َص  
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Latihan 1 

ًِِ ِِٱلرهِنَٰمۡحِٱلرهِخي  ِمۡسِبِٱَّلله

ِٱنلهاِسِ ُغُٔذِةَِرّبِ
َ
ِِٱنلهاِس٢َِِميِِمِٱنلهاِس١ِِكُۡوِأ ِهاِس٣ِِإَِلَّٰ َٔاِسِٱۡۡلَ َۡٔس ۡ ِٱل ِ َۡٔسُِٔسِِِف٤ٌََِِِِشّ ِيِيُ ٱَّله

ِهِثَِوٱنلهاِس٥ُِِصُدورِِٱنلهاِسِ ِٱۡۡلِ ََ ٌِ٦ِِ
 

Latihan 2 

ًِِ ِِٱلرهِنَٰمۡحِٱلرهِخي  ِمۡسِبِٱَّلله

ِٱۡىَفيَِقِ ُغُٔذِةَِرّبِ
َ
اَِخيََق١ِِكُۡوِأ ٌَ ِ ِ ََِغِسٍقِإَِذاَِوكََب٢ٌََِِِِشّ ِ ٌََِِشّ ََٰثَِٰجِِِف٣َِِو ِٱنلهفه ِ ٌََِِشّ َو

َِِخاِسٍدِإَِذاَِخَسَد٤ِِٱۡىُػَلِدِ ٌََِِشّ  ٥َو

 

Latihan 3 

ِِ ًِِِمۡسِبِٱَّلله  ٱلرهِنَٰمۡحِٱلرهِخي

ۡصَحَِٰبِٱۡىفِيِوِ
َ
ِحََرَِنۡيَفَِفَػَوَِربَُّمِةِأ ًۡ َ ل

َ
١ِِأ ِِِفِحَۡضيِيو  ًۡ ُْ ََِيَۡػۡوَِنۡيَد ًۡ

َ ل
َ
َِطۡۡيًا٢ِِأ ًۡ ِٓ ۡي

رَۡسَوَِغيَ
َ
َوأ

ةَابِيَوِ
َ
٣ِِأ يو  َِِِسّجِ ٌّ  ِ ٌِيًِِِِٓبَِجاَرة ُكٔل٤ِِِۢحَۡر

ۡ
أ ٌه ِ َِنَػۡصف  ًۡ ُٓ ٥ِِفََجَػيَ

 

 


