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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembicaraan mengenai Sastra Melayu klasik tidak bisa dipisahkan dari 

pembahasan mengenai ajaran yang mendominasi isi kesastraannya, yakni ajaran 

agama Islam. Ratna (2011: 356) menyatakan bahwa kehadiran sastra Melayu di 

Indonesia merupakan akibat langsung penyebaran kebudayaan, termasuk agama, 

dalam hubungan ini agama Islam. Liaw Yock Fang (1991) dalam bukunya, 

Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik, menjabarkan sastra Melayu yang bernafas 

Islam dalam dua bab, yaitu sastra zaman peralihan Hindu-Islam dan kesusastraan 

zaman Islam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran ajaran Islam di 

Melayu, khususnya di bidang sastra, terjadi secara halus dan menyeluruh. 

Pertama-tama melalui akulturasi dengan kebudayaan yang telah ada, setelah 

diterima lantas diakomodasi secara penuh. 

Sastra Melayu sebelum kedatangan Islam cenderung berfungsi menghibur 

dan bersifat lisan. Setelah Islam hadir, fungsi sastra bertambah dengan fungsi 

didaktis (Taufiq, 2015: 15). Sifat didaktis atau pengajaran yang dikandung dapat 

berupa hukum agama (fikih), ilmu tauhid (akidah), perilaku (akhlak), tasawuf, 

cerita nabi, cerita tokoh tertentu, dan lain sebagainya. Pengajaran pelajaran 

tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam mempelajari dan mendalami 

ajaran Islam yang dikreasikan melalui sastra oleh pengarang-pengarang pada 

zamannya. 
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Kedatangan Islam “mengubah” struktur pemikiran masyarakat Melayu, 

paling tidak  kedatangan Islam telah mengubah sastra Melayu dari sastra 

yang terpengaruh dengan Hindu berubah menjadi sastra Melayu Islam. 

Bahkan sekaligus mengubah tradisi lisan menjadi tadisi tulis. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan banyaknya naskah yang kita temukan dari khazanah 

sastra Melayu Islam (Taufiq, 2015: 15–16). 

Berdasarkan Qur’an surat An-Nisa ayat 59, para ulama telah bersepakat 

bahwa sumber hukum Islam berurutan dari yang paling primer adalah Al-Qur’an, 

hadits, ijmak, dan qiyas. Berkaitan dengan sumber hukum yang pertama, ada 

banyak pranata yang melingkupinya, baik dalam hal mempelajari dan menafsirkan, 

maupun pada tingkat yang paling dasar, yaitu membacanya. Dalam mempelajari 

cara membaca Al-Qur’an, dikenal sebuah ilmu yang bernama ilmu tajwid. Ilmu 

tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur’an 

dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya 

(Mahfud, 2017: 1). 

Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan 

mengamalkannya adalah fardu ‘ain (Rohmadi (Ed.), 2011: 127). Penerapan kaidah 

ilmu tajwid saat membaca Al-Qur’an sangatlah penting, bahkan wajib hukumnya. 

Tanpa ilmu tajwid, orang yang mambaca Al-Qur’an akan membaca dengan tidak 

tertib bagaimana panjang pendeknya, tebal tipisnya, dengung tidaknya, waqaf dan 

ibtida’-nya, dan kaidah lainnya (Erviana, 2018: 3). Secara garis besar aturan-

aturan yang dibahas oleh ilmu tajwid adalah hukum bacaan (cara membaca), 

makhrajul huruf (tempat-tempat keluarnya huruf), shifatul huruf (sifat-sifat huruf), 

ahkamul huruf (hukum tertentu bagi tiap huruf), mad (ukuran panjang pendeknya 

bacaan), dan ahkamul auqauf (hukum berhenti atau terusnya bacaan), dan lain-

lain (Tekan, 2003: 13). 
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Mampu membaca Al-Qur’an dengan tajwid yang benar merupakan modal 

awal untuk bisa terus mengkaji Al-Qur’an. Bahasa yang digunakan dalam firman 

Allah Swt., ini adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab perbedaan bunyi bacaan 

akan berpengaruh dengan arti kata itu sendiri. Oleh karena itu, demi mendapatkan 

kesempurnaan bacaan, mempelajari ilmu tajwid menjadi satu hal yang penting.  

Bersinggungan dengan ilmu tajwid, ada banyak naskah Melayu yang berisi 

tentang ilmu tajwid. Sebagai contoh adalah naskah Tamrinul Lisan karya Syaikh 

Hasan Yahya Jambi (1926) dan naskah-naskah dari British Library, yaitu Kitab 

Tajwid Qur'an karya Haji Muhammad Qasih bin al-Haji Muhammad Husin al-

Riau al-Jawi, Ar-Risalat fi Tajwid al-Qur'an al-Azim, Tajwid (EAP144/5/21), 

Risalah Tajwid al-Fatihah [3 Syaban 1371] (EAP153/11/6), Masa'il al-Muhtadi 

and Bidayat al-Muhtadidan (EAP329/1/117), dan Syair Tajwid Al-Qur’an 

(EAP153/11/12 dan EAP153/11/13). 

Penelitian ini berfokus pada naskah karya Muhammad Saleh Tenku Abu 

Bakar yang berjudul Syair Tajwid Al-Qur’an. Naskah ini jamak dan tersimpan di 

British Library dengan kode naskah EAP153/11/12 dan EAP153/11/13. Pada 

penelitian ini naskah yang dipakai adalah naskah dengan kode EAP153/11/13 

karena memiliki isi yang lebih lengkap, kompleks, dan telah di-tashih-kan oleh 

Muhammad Yunus.  

Tashih dalam KBBI berarti pengesahan (setelah diperiksa kebenarannya). 

“Tashih berarti pengesahan, penentuan atau penetapan kebenaran berdasarkan 

bukti yang sah” (Syuropati, 2015: 272). Tulisan yang telah di-tashih memiliki 
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legalitas untuk disebarluaskan. Saat ini pemerintah Indonesia melalui Kemenag 

memiliki sebuah kepanitiaan bernama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 

yang bertugas men-tashih (memeriksa/mengoreksi) setiap mushaf Al-Qur’an yang 

akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat. Alquran di-tashih-kan sebagai 

wujud perhatian pemerintah untuk menjamin kesucian teks Al-Qur’an dari 

berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Alquran tersebut. Demikian 

pula, pada masanya, Syair Tajwid Al-Qur’an di-tashih-kan supaya terjamin 

kualitas dan kebenaran isi teksnya. Muhammad Yunus adalah seorang ulama dari 

Kepulauan Riau yang mengajar di Masjidil Haram, karyanya yang termasyhur 

adalah Kitab Daqaiqul Akhbar.  

Naskah Syair Tajwid Al-Qur’an terdiri dari 29 halaman dengan rincian 24 

halaman berisi teks naskah, 3 halaman berisi coretan, dan 2 halaman kosong. Teks 

ditulis menggunakan aksara Arab dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab. 

Tanggal penulisan naskah tertera pada awal naskah, yaitu tahun 1347 Hijriah atau 

1928 Masehi. 

Kebanyakan naskah Melayu yang berisi pengajaran ilmu tajwid berbentuk 

kitab atau teks eksplanasi, sedangkan teks Syair Tajwid Al-Qur’an berbentuk syair. 

Hal tersebut menjadi suatu keunikan tersendiri yang melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian ini. Ilmu tajwid yang diajarkan dengan media syair tentu 

akan sarat dengan nilai-nilai estetika. Muhammad Saleh Tenku Abu Bakar telah 

mengabsorpsi ide-ide Hamzah Fansuri dalam menuliskan Syair Tajwid Al-Qur’an.  



 
 

25 
 

Hamzah Fansuri adalah perintis dan pelopor kebudayaan di bidang 

kerohanian, keilmuan, filsafat, bahasa, dan sastra. Dialah perumus syair Melayu 

yang berbentuk puisi empat baris dengan sajak akhir a-a-a-a (Taufiq, 2015: 31). 

Hamzah Fansuri jugalah orang pertama yang memasukkan ratusan kata-kata Arab 

dan istilah-istilah konseptual dari Al-Qur’an dan falsafah Islam ke dalam bahasa 

Melayu. Bahasa ini lantas tampil sebagai bahasa intelektual yang dihormati sebab 

dapat menampung gagasan-gagasan baru yang diperlukan pada zaman itu (Al-

Attas dalam Hadi, 2004: 102). 

Menurut Braginsky, komposisi sastra Melayu klasik terdiri tiga lingkup, 

yakni keindahan, faedah, dan kesempurnaan rohani. Syair Tajwid Al-Qur’an 

sebagai bagian dari sastra kitab telah memenuhi ketiga aspek di atas. Sebagai 

karya sastra, Syair Tajwid Al-Qur’an bersifat menghibur melalui diksi dan 

rimanya. Sebagai kitab, syair ini bermanfaat di bidang pengajaran Al-Qur’an. 

Sebagai sastra kitab, sudah tentu isinya berkaitan dengan pemurnian jiwa karena 

mengandung unsur keagamaan yang bertujuan untuk meraih kesempurnaan jiwa. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian berjalan terarah sesuai 

dengan tujuan pokok penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Penyuntingan teks Syair Tajwid Al-Qur’an yang meliputi kegiatan 

inventarisasi naskah, deskripsi naskah, ikhtisar isi teks, kritik teks, dan 

suntingan teks. 
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2. Analisis struktur dan fungsi pada teks Syair Tajwid A-Qur’an. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana suntingan teks Syair Tajwid Al-Qur’an? 

2. Bagaimana struktur dan fungsi yang ada pada teks Syair Tajwid Al-

Qur’an? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyajikan suntingan teks Syair Tajwid Al-Qur’an yang baik dan benar. 

Baik dalam artian mudah dibaca karena telah ditransliterasi dari huruf 

Arab-Melayu (Jawi) ke huruf Latin dan benar dalam arti kebenaran isi teks 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

2. Mengungkapkan struktur dan fungsi yang ada pada teks Syair Tajwid Al-

Qur’an. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai setelah pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberi sumbangan berupa hasil penelitian bidang filologi, 

khususnya mengenai estetika Melayu. 

b. Bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, baik di bidang 

filologi maupun sastra, linguistik, agama, dan lain sebagainya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Melestarikan warisan budaya leluhur yang berupa naskah klasik. 

b. Memperkenalkan keberadaan teks Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai 

salah satu hasil karya sastra klasik. 

c. Memberikan kemudahan dalam pembacaan teks klasik, terutama 

teks Syair Tajwid Al-Qur’an. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi 

gambaran mengenai langkah-langkah suatu penelitian, sekaligus permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan merupakan penjelasan 

yang dapat memuat uraian ringkas tentang pendahuluan, kajian pustaka, metode 

penelitian, hasil analisis dan pembahasan, simpulan dan saran. Sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II adalah kajian pustaka dan kerangka pikir yang berisi kajian 

terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir. 

Bab III adalah metode penelitian yang berisi penjelasan terkait dengan 

jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, metode penelitian, teknik 

pemerolehan data, teknik penelitian, dan teknik penarikan simpulan. 

Bab IV adalah suntingan teks yang meliputi inventarisasi naskah, deskripsi 

naskah, ikhtisar isi teks, kritik teks, aparat kritik, suntingan teks, dan daftar kata 

sukar. 

Bab V adalah analisis yang berisi analisis struktur dan fungsi dalam teks 

Syair Tajwid Al-Qur’an. 

Bab VI adalah penutup yang berisi simpulan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang menggunakan objek teks Syair Tajwid Al-Qur’an belum 

pernah dilakukan. Akan tetapi ada beberapa penelitian filologis dengan objek 

naskah bertema senada dan kajian dengan analisis struktur dan fungsi, di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

a. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan ilmu tajwid 

1) Penelitian skripsi oleh Siti Masamah dari Universitas Sebelas 

Maret pada 2009 dengan judul “Ilmu Tajwid: Suntingan Teks, 

Analisis Struktur dan Isi”. Teks Ilmu Tajwid (selanjutnya disingkat 

IT) merupakan naskah Melayu yang berbentuk sastra kitab karena 

isinya mengenai ilmu tajwid. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan beberapa hal. Pertama, dalam penyuntingan terhadap 

teks IT diketemukan beberapa kesalahan salin tulis. Kedua, struktur 

penyajian teks IT menggunakan struktur sastra kitab yang terdiri 

atas struktur penyajian, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya 

bahasa. Ketiga, isi karya sastra kitab yang ada dalam teks IT 

mengenai berbagai ketentuan dasar yang dapat digunakan sebagai 

petunjuk untuk mengenal, memahami, dan mempraktikkan 

pengucapan huruf hijaiyah. Selain itu juga berisi hadis-hadis 
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tentang fadilat membaca Al-Qur’an, tata cara, dan waktu yang 

utama untuk membaca dan menghatamkan Al-Qur’an (Masamah, 

2009). 

2) Penelitian Muchamad Ali Ma’ruf, Mirza Ghulam Maula, dan 

Nursahidah Awalia dari Universitas Negeri Malang dengan judul 

“Kajian Saja’ dalam Nadzom Tajwid Kitab Syifa’ul Janan Karya 

Kyai Haji Ahmad Muthohhar” yang terbit dalam Prosiding 

Semnasbama IV UM Jilid 1 tahun 2020. Penelitian ini mengkaji 

keindahan pelafalan bunyi akhir atau saja’ pada Kitab Tajwid 

Syifa’ul Janan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam 

KTSJ terdapat 37 saja’ mutharraf, 4 saja’ mutawazi, dan tidak ada 

saja’ murashsha’ (Ma’ruf, 2020). 

3) Penelitian oleh Mohd. Asmadi Yakob dkk dari Pusat Kajian 

Manuskrip Alam Melayu, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, 

Universitas Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia. 

Penelitian dengan judul “Manuskrip Al-Qur’an dan Ilmu-ilmunya 

(Ulum Al-Qur’an) di Alam Melayu: Tumpuan terhadap Manuskrip 

Ilmu Tajwid” ini mendalami bidang-bidang ilmu Al-Qur’an yang 

terkandung dalam manuskrip Melayu. Bidang-bidang tersebut 

adalah manuskrip mushaf Al-Qur’an; manuskrip ilmu-ilmu Al-

Qur’an di alam Melayu yang terdiri dari bidang tafsir, keutamaan 

(fadhilah) Al-Qur’an, kisah-kisah (qashas) dalam Al-Qur’an, ilmu 

qiro’at, dan ilmu tajwid. Diuraikan juga gaya penulisan kitab 
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tajwid Melayu yang berupa karya asli, terjemahan, dan juga syair 

(Yakob, Mohd Asmadi, 2014). 

b. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan analisis struktur dan fungsi 

1) Skripsi Fenty Prasetiyani dari Universitas Sebelas Maret pada 2016 

dengan judul “Risalatu `t-Tauhid  Fil-‘Ibadah: Suntingan Teks dan 

Analisis Fungsi Ajaran Tauhid”. Pokok pembahasan dalam 

penelitian ini adalah suntingan teks Risalatu `t-Tauhid disertai 

analisis struktur dan fungsi ajaran tauhid. Teks dikaji menggunakan 

metode analisis struktur berdasarkan kaidah sastra kitab dan 

metode analisis isi berdasarkan isi dan fungsi ajaran tauhid. 

Analisis isi digunakan sebagai pendukung analisis fungsi ajaran 

tauhid. Analisis fungsi ajaran tauhid menggunakan teori fungsi 

Braginsky yang terdiri dari analisis fungsi berdasarkan hubungan 

strukturnya, analisis fungsi secara umum yang dilihat dari fungsi 

teks secara jasmaniah (kehidupan sosial masyarakat) dan fungsi 

khusus dilihat dari fungsi teks secara rohaniah sebagai ibadah 

kepada Allah (Prasetiyani, 2016). 

2) Tesis Istadiyantha yang diterbitkan dalam bentuk buku pada 2007 

dengan judul “Suntingan Teks dan Analisis Fungsi Tarekat 

Syattariyah”. Naskah Syattariyah yang dipergunakan sebagai objek 

penulisan tesis ini merupakan salah satu judul dari beberapa 

karangan Syeh Abdurrauf Assingkeli, seorang ulama sufi dan 

pembawa aliran Tarekat Syattariyah di Nusantara. Penelitian ini 
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dilakukan menggunakan dua naskah, yaitu naskah yang bernomor 

M1. 336 D. dan M1. 349 koleksi Museum Nasional Jakarta. 

Metode penyuntingan yang digunakan adalah metode induk 

(legger). Setelah dilakukan penyuntingan teks, dikemukakan 

tentang relevansi antara ajaran tasawuf dengan ajaran tarekat, dan 

relevansi ajaran Tarekat Syattariyah dengan ajaran syariat. 

Selanjutnya di dalam bab terakhir dikemukakan analisis fungsi apa 

yang dituju oleh pengarang di dalam karangannya. Fungsi tersebut 

terdiri dari fungsi di dalam hubungan strukturnya, fungsi tambahan, 

dan fungsi utama. Pada pembahasan selanjutnya fungsi tambahan 

diberi nama fungsi umum, dan fungsi utama diberi istilah fungsi 

khusus (Istadiyantha, 2007). 

3) Penelitian oleh Nia Azharina dan Ramli dari Jurnal Master Bahasa 

Vol.5 no.1 yang terbit pada Januari 2017 halaman 28—35 dengan 

judul “Analisis Struktur dan Fungsi Syair Tari Rabbani Wahid”.  

Masalah yang dicari dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

struktur dan fungsi Syair Tari Rabbani Wahid yang diteliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah buku yang ditulis oleh Aslam Nur, dkk berjudul 

Rabbani Wahid Bentuk Seni Islam di Aceh. Syair Rabbani Wahid 

dibentuk oleh struktur fisik dan batin. Di samping itu, Syair Rab-

bani Wahid berfungsi meliputi informasional, ekspresif, estetis, dan 

edukatif (Azharina, 2017).   
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4) Skripsi oleh Puput Puji Lestari dari Universitas Sebelas Maret 

tahun 2018 dengan judul “Ghausu `l-A’zham: Suntingan Teks dan 

Analisis Struktur Sastra Kitab”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menyediakan suntingan teks Ghausu `l-A’zham yang disertai 

dengan analisis struktur sastra kitab. Struktur teks Ghausu `l-

A’zham meliputi struktur penyajian teks, pusat penyajian, gaya 

penyajian, dan gaya bahasa (Lestari, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, penelitan yang dilakukan oleh penulis berbeda 

dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada objek material 

dan analisis yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan objek material 

Syair Tajwid Al-Qur’an yang tersimpan di British Library dengan kode naskah 

EAP153/11/13 ysng disalin oleh  Muhammad Salih Tenku Abu Bakar. Pada 

penelitian yang dilakukan penulis objek material tersebut akan dianalisis 

menggunakan teori struktur sastra kitab disertai analisis fungsi. 

2. Landasan Teori 

a. Teori Struktur Sastra Kitab 

1) Sastra Kitab 

Dalam khazanah kesusastraan Indonesia lama (Melayu) terdapat 

karya bercorak Islam. Ismail Hamid (dalam Taufiq, 2015: 18) membagi 

karya bercorak Islam menjadi sembilan kelompok, yaitu: hikayat Nabi 

Muhammad, cerita para Nabi Allah, hikayat para sahabat nabi, hikayat 

pahlawan Islam, hikayat orang yang saleh, hikayat kaum bangsawan 

dan raja-raja Islam, hikayat beraneka corak, cerita berbingkai, dan puisi. 
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Dari pengelompokan tersebut, ada sejumlah karya yang belum 

dikelompokkan. Kelompok yang belum dimasukkan itu oleh Winstedt 

disebut sebagai kelompok “Teologi, Yurisprudensi dalam sejarah 

Islam”. Liaw Yock Fang menyebut sebagai “sastra keagamaan”. 

Adapun Siti Chamamah Soeratno menyebut kelompok ini sebagai 

“sastra kitab” (Taufiq, 2015: 18). 

Sastra kitab merupakan kelompok karya sastra yang berisi ajaran 

agama, terutama ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu tauhid. Menurut 

Roolvink, kajian tentang Alquran, tafsir, tajwid, rukun Islam, 

usuluddin, fikih, ilmu sufi, ilmu tasawuf, tarikat, zikir, rawatib, doa, 

jimat, risalah, wasiat, dan kitab tib (obat-obatan, jampi-menjampi), 

semuanya dapat digolongkan ke dalam sastra kitab (Fang, 1993: 41). 

Berbeda dari karya sastra Melayu Klasik pada umumnya, sastra 

kitab memiliki variasi atau konvensi tersendiri pada format 

penulisannya. Sastra kitab digadang-gadang sebagai karya sastra yang 

berbahasa ilmiah dan menggunakan format  karya ilmiah. Sebabnya 

adalah karena sastra kitab tidak berisi hal fiktif, melainkan ajaran 

keagamaan yang objektif, denotatif, dan rasional. Selain itu, tidak 

seperti sastra Melayu Klasik lainnya yang anonim, sastra kitab justru 

menyebutkan nama pengarangnya. Sastra kitab menggunakan format 

pendahuluan, isi, dan penutup yang membedakan dari karya sastra 

Melayu Klasik lainnya. Sastra kitab juga menyebutkan kitab atau karya 
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dan pengarangnya yang menjadi acuan untuk mendukung ide yang 

disampaikan (Taufiq, 2015: 28). 

2) Struktur Sastra Kitab 

Sastra kitab mempunyai ciri khusus dari segi isi dan gaya 

ekspresinya. Dari segi isi, sastra kitab bertujuan untuk menanamkan 

ajaran Islam, menguatkan iman, dan meluruskan ajaran yang 

menyimpang. Dari segi ekspresi, sastra kitab meliputi struktur narasi, 

gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa (Taufiq, 2015: 87–

88). 

a) Struktur Narasi 

i. Pendahuluan, terdiri atas doa dan seruan, ajaran 

takwa, dan salawat kepada Nabi Muhammad; kata 

wa ba’du; dan kepengarangan yang berisi nama 

pengarang, motivasi penulisan karangan, dan judul 

karangan. 

ii. Isi, berupa uraian masalah yang dibahas. Biasanya 

terbagi dalam bab dan pasal. 

iii. Penutup, terdiri atas doa penutup kepada Allah Swt., 

selawat kepada nabi serta keluarganya, dan kata 

tammat (Taufiq, 2015: 88). 

b) Gaya Penyajian 

Pendahuluan dimulai dengan doa, setelah itu dipaparkan isi 

sesuai dengan pembahasan. Penyajian isi diperkuat dengan 
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kutipan ayat Al-Qur’an dan hadist, terkadang dengan 

pendapat ulama, sahabat, ahli agama, dan ahli sufi. 

Karangan ditutup dengan doa dan selawat serta diberi kata 

tammat. 

c) Pusat Penyajian 

Umumnya sastra kitab menggunakan pusat penyajian orang 

ketiga yang bersifat romantik-ironik. 

d) Gaya Bahasa 

Kekhususan gaya bahasa dalam sastra kitab dapat dilihat 

pada kosa kata, istilah, dan kalimatnya yang menggunakan 

istilah Islam dan Arab. Jika membahas tasawuf maka akan 

ditemukan istilah tasawuf, jika tentang fikih maka banyak 

ditemukan istilah fikih, dan jika membahas mengenai 

tajwid maka akan banyak ditemui istilah tajwid. Adapun 

sarana retorika yang digunakan dalam sastra kitab adalah 

gaya penguraian, penguatan, hiperbola, pertanyaan retorika, 

gaya retorika, gaya pertentangan, penyimpulan, ulangan, 

kiasmus, dan polisindenton (Taufiq, 2015: 88–90). 

b. Teori Pengkajian Teks 

Braginsky dalam penelitian terhadap karya-karya Melayu 

menggariskan adanya tiga lingkaran fungsi, ialah lingkaran fungsi 

keindahan, kemanfaatan, dan kesempurnaan jiwa (Istadiyantha, 2007: 5). 
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Lingkup keindahan sesuai dengan hati, lingkup faedah sesuai dengan akal, 

dan lingkup kesempurnaan rohani sesuai dengan kalbu rohani (Braginsky, 

1998: 223). Tidak setiap karya sastra harus memiliki fungsi-fungsi 

tersebut, terkadang terjadi salah satu fungsinya lebih menonjol daripada 

fungsi yang lainnya atau bahkan tidak ada sama sekali. 

Terdapat tiga aspek yang membentuk konsep keindahan Melayu 

Klasik yang dengan terang dinyatakan dalam karya-karya sastra melalui 

penggantian kata indah dengan kata-kata yang sama artinya (Braginsky, 

1998: 190). Ketiga aspek tersebut adalah kekayaan Tuhan, keindahan, dan 

psikologis persepsi keindahan.  

Aspek pertama kekayaan Tuhan, menurut R.J. Wilkinson dalam 

Braginsky kekayaan Tuhan adalah “God’s mighty works” atau perbuatan 

Tuhan yang hebat. Aspek ini berkaitan erat dengan muasal keindahan, 

yaitu Allah Swt. Wujud keindahan bersumber dari kekayaan Tuhan yang 

Mahakuasa dengan segala kebesarannya. Estetika Islam dalam karya sastra 

tasawuf Melayu biasa dibedakan antara keindahan mutlak dan keindahan 

fenomenal dengan menggunakan istilah elok (jamal) dan indah (husna). 

Indah merepresentasikan aspek luar yang dapat ditangkap oleh pancaindra, 

sedangkan elok bertumpu pada aspek dalam yang hakiki dan tersembunyi. 

Kekayaan Tuhan menyebabkan keindahan mutlak-Nya (elok atau jamal) 

terwujud dalam keindahan barang atau benda duniawi yang dapat 

ditangkap oleh pancaindra (indah atau husna) (Braginsky, 1998: 190–192). 
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Aspek kedua berkaitan dengan keindahan itu sendiri. Dalam karya 

sastra Melayu sesuatu yang indah disebut sebagai sesuatu yang luar biasa, 

menakjubkan (hairan), ajaib, ganjil (gharib), dan menarik hati (tamasya). 

Keindahan merupakan keberagaman yang teratur, harmoni, dan seimbang 

(Braginsky, 1998: 193-195). 

Aspek ketiga yaitu indah yang berkaitan dengan psikologi persepsi 

keindahan. Keindahan yang luar biasa dan menarik hati menimbulkan rasa 

terpikat. Rasa terpikat atau berahi terhadap keindahan tersebut 

menyebabkan rasa kagum. Rasa kagum yang terlalu hebat dapat 

mengkacaukan kekuatan jiwa yang tadinya teratur sehingga lupa dengan 

derita yang sedang dirasa (Braginsky, 1998: 195). 

Berdasar konsepsi Braginsky mengenai puitika Melayu, fungsi 

sastra Melayu diuraikan menjadi tiga lingkup berikut. 

1) Karya Sastra sebagai Penghibur Hati 

Pengaruh menghibur dari kata-kata yang indah terdapat dalam 

tubuh karya sastra Melayu. Lazimnya karya sastra sebagai 

penyembuh jiwa bercerita tentang pengaruh berlebihan dari cinta, 

dukacita, dan kepahitan. Efek psikoterapi dari karya sastra yang 

indah akan mengatasi afek yang semula atau membebaskan jiwa 

(Braginsky, 1998: 201–203).  

2) Karya Sastra sebagai Pembawa Faedah 
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Faedah atau manfaat merupakan aspek didaktis dari suatu karangan 

yang berada pada struktur dalam dan harus menjadi pusat perhatian 

pembaca. Faedah dihubungkan dengan  konsep psikologis yang 

bertaraf lebih unggul dari penghibur hati yang dikaitkan dengan 

keindahan, yaitu akal dan hati nurani (Braginsky, 1998: 205). 

3) Sastra Melayu Klasik sebagai Sistem Antropomorfik 

Alam Raya (makrokosmos), manusia (mikrokosmos), dan sastra 

adalah tiga  hal yang saling berhubungan dalam sastra Melayu 

Klasik. Seperti makrokosmos dan mikrokosmos, semua jenis teks 

adalah sesuatu yang ditulis oleh sang Khalik di  Lauh Mahfuz. Para 

pencipta sastra Melayu memandang sistem sastra sebagai hasil 

kenaikan rohani pengarang melalui saluran proses kreatif yang 

didapat lewat sembahyang khusus. Sistem sastra dianalogikan 

dengan penciptaan alam semesta dan perjalanan sufi sehingga 

penghayatan terhadap teks berarti sama dengan kemajuan dalam 

tahap-tahap penyempurnaan rohani (Braginsky, 1998: 218–223). 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir disajikan untuk menjelaskan terkait langkah kerja penulis 

dalam melakukan penelitian terhadap naskah Syair Tajwid Al-Qur’an. Kerangka 

pikir berfungsi sebagai gambaran penelitian agar tidak terdapat kerancuan atau 

meminimalisisasi kesalahan dalam proses penelitian. Tahapan penelitian ditulis 

secara runtut dalam kerangka pikir. 

Langkah pertama yang dilakukan penulis yaitu penyuntingan teks Syair 

Tajwid Al-Qur’an yang terdiri atas inventarisasi naskah, deskripsi naskah, ikhtisar 

isi teks, kritik teks, suntingan teks, dan daftar kata sukar. Tahapan ini bertujuan 

untuk menyajikan sebuah suntingan teks yang baik dan benar. Baik dalam arti 

Syair Tajwid Al-Qur’an 

Suntingan Teks 

1. Inventarisasi Naskah 

2. Deskripsi Naskah 

3. Ikhtisar Isi Teks 

4. Kritik Teks 

5. Suntingan Teks 

6. Daftar Kata Sukar 

 

Suntingan teks Syair Tajwid Al-Qur’an 

yang baik dan benar disertai analisis 

struktur dan fungsi. 

 

Kajian struktur dan fungsi Syair Tajwid 

Al-Qur’an 
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teks dapat terbaca dan benar dalam artian suntingan tersaji dalam penulisan yang 

sesuai dengan pedoman yang digunakan. 

Langkah kedua, penulis melakukan kajian struktur terhadap teks Syair 

Tajwid Al-Qur’an yang kemudian diikuti dengan analisis fungsi. Analisis struktur 

meliputi struktur sastra kitab. Analisis fungsi dilakukan berdasarkan fungsi 

keindahan, fungsi manfaat, dan fungsi kesempurnaan rohani yang terdapat dalam 

teks Syair Tajwid Al-Qur’an. 

Dari langkah-langkah tersebut akan didapat suntingan teks yang baik dan 

benar disertai analisis struktur dan fungsi Syair Tajwid Al-Qur’an. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian terhadap teks Syair Tajwid Al-Qur’an ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. “Jenis penelitian kualitatif deskriptif akan mampu 

menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh 

nuansa, yang lebih berharga daripada sekadar pernyataan jumlah atau 

frekuensi dalam bentuk angka.” (Sutopo, 2002b: 183). 

Dalam sebuah penelitian membutuhkan adanya metode. Metode penelitian 

merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penelitian karena 

mempengaruhi cara kerja seorang peneliti secara ilmiah. Linier dengan jenis 

penelitian, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Metode tersebut digunakan karena data yang dianalisis bukan 

berupa angka atau variabel yang dapat dihitung dan hasil analisis berupa 

uraian atau deskripsi berdasar pendekatan yang digunakan.    

B. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

Data penelitian ini adalah teks Syair Tajwid Al-Qur’an yang berupa 

huruf, kata, baris, dan bait yang selanjutnya akan disunting dan dianalisis 

berdasarkan struktur dan fungsinya. 
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2. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah naskah Syair Tajwid Al-Qur’an yang 

tersimpan di Balai Maklumat Library, Penyengat. Naskah ini juga 

tersimpan dalam bentuk digital di British Library dengan nomor EAP 

153/11/13 dan dapat diakses pada alamat https://eap.bl.uk/archive-

file/EAP153-11-13. Selain itu terdapat beberapa artikel dan jurnal 

pendukung guna mencari informasi terkait naskah Syair Tajwid Al-Qur’an. 

C. Metode Penelitian Filologi 

1. Metode Filologi 

Filologi merupakan suatu kajian ilmu yang objek penelitiannya naskah-

naskah lama. Tujuan utama penelitian filologi, khususnya kritik teks, adalah 

menentukan teks yang asli, mentranliterasikan teks, menyunting teks dengan 

baik dan benar, dan mendeskripskan kedudukan dan fungsi naskah dan teks 

yang diteliti (Djamaris, 2002: 9). Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut sebagai berikut.  

a. Inventarisasi naskah 

Inventarisasi naskah merupakan tahap pertama dalam penelitian 

filologi yang bertujuan untuk mendata naskah yang memiliki judul 

yang sama atau sejenis. Ada dua metode dalam menginventarisasi 

naskah. Metode pertama yaitu metodi studi pustaka. Sumber data 

https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-11-13
https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-11-13
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penelitian ini adalah katalogus naskah, buku, dan sumber pendukung 

lain yang terdapat di berbagai perpustakaan universitas, museum, dan 

instansi lain yang memiliki perhatian kepada naskah. Metode kedua 

yaitu metode studi lapangan yang menginventaris naskah yang 

tersimpan di tempat-tempat pendidikan dan masyarakat umum seperti 

pesantren atau surau dan tempat-tempat acara kesenian (Djamaris, 

2002: 10–11). 

b. Deskripsi Naskah 

Deskripsi naskah adalah suatu uraian mengenai naskah yang berupa 

kondisi naskah secara detail. Semua naskah dideskripsikan dengan 

pola yang sama, yaitu nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, 

tulisan naskah, bahasa, kolofon, dan garis besar isi cerita (Djamaris, 

2002: 11). 

c. Penyuntingan Naskah 

Penyuntingan naskah adalah kegiatan dalam rangka menyiapkan 

naskah untuk dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh pambaca 

dari segi isi, bahasa, dan ejaan. Sebelum melakukan penyuntingan 

perlu dilakukannya transliterasi naskah. Transliterasi artinya 

penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf dari abjad yang ke abjad 

yang lain (Baried, 1985: 63).  

d. Kritik Teks 
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Kritik teks merupakan kegiatan evaluasi terhadap teks, meneliti dan 

menempatkan teks pada tempatnya yang tepat. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menghasilkan teks yang sedekat-dekatnya dengan teks aslinya 

(constitutio text) (Baried, 1985: 61).  

Berdasarkan inventarisasi naskah melalui katalog dalam bentuk terbitan 

buku dan katalog online, ditemukan bahwa naskah Syair Tajwid Al-Qur’an 

merupakan naskah jamak yang tersimpan di British Library berjumlah dua 

naskah. Naskah-naskah tersebut sudah didigitalkan dalam bentuk gambar yang 

dapat diakses pada laman https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-11-13 dan 

https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-11-12.  

 Dengan ditemukannya naskah Syair Tajwid Al-Qur’an di British Library 

yang berjumlah dua naskah, dapat disimpulkan bahwa naskah tersebut 

merupakan naskah jamak. Oleh karena itu metode penyuntingan naskah Syair 

Tajwid Al-Qur’an menggunakan metode penyuntingan naskah dengan metode 

landasan. Metode landasan atau metode legger digunakan ketika nilai naskah 

menurut tafsiran filologi ada satu naskah yang lebih unggul kualitasnya dari 

segi bahasa, sastra, sejarah, dan sebagainya (Robson dalam Djamaris, 2002: 

26). 

2. Metode Pengkajian Teks 

 Penelitian yang mengkaji teks Syair Tajwid Al-Qur’an ini menggunakan 

kajian struktur dan analisis fungsi. Langkah awal dalam analisis fungsi berupa 

analisis struktural. Pelaksanaan  dalam analisis struktur adalah memanfaatkan 

https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-11-13
https://eap.bl.uk/archive-file/EAP153-11-12
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berbagai jenis hubungan antarunsur dengan mengikuti suatu urutan (Todorov 

dalam Istadiyantha, 2007: 5). 

 Analisis struktur dan fungsi pada Syair Tajwid Al-Qur’an menggunakan 

metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data. Jadi, ia juga menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif  (Narbuko, 

2013: 44).  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Deskriptif 

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan 

deskripsi secara terperinci mengenai pemecahan masalah yang 

diuraikan (Sutopo, 2002: 183). Metode ini digunakan untuk 

memaparkan struktur sastra kitab yang membentuk teks Syair 

Tajwid Al-Qur’an. 

b. Interpretatif 

Metode ini berfokus pada tanda dan teks sebagai objek kajian serta 

bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan teks tersebut 

(Salim, 2001: 25). Interpretasi atau pemberian pandangan teoretis 

dilakukan menggunakan teori fungsi yang terdapat dalam estetika 

Melayu Braginsky. 
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D. Teknik Pemerolehan Data 

 Pada penelitian ini, data dapat diperoleh dari laman British Digital Library 

dengan alamat sebagai berikut, https://eap.bl.uk/project/EAP153, kemudian 

memilih koleksi Tengku Muhammad Saleh Collection of Manuscripts and 

Printed Books, dan selanjutnya memilih naskah dengan judul Syair Tajwid al-

Qur’an [1347] dengan kode naskah EAP153/11/13. British Library tidak 

menyediakan layanan unduh untuk mendapatkan naskah, sehingga digunakan 

alternatif dengan cara memotong foto digital naskah menggunakan snipping 

tool. Pemotongan langsung dilakukan satu per satu halaman naskah dan 

kemudian dihimpun menjadi satu naskah dalam bentuk PDF. 

E. Teknik Penelitian 

1. Tahap Deskripsi 

 Tahap deskripsi memaparkan suatu naskah secara jelas dan detail. Deskripsi 

naskah dilakukan untuk mengetahui karakteristik naskah yang akan diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif studi kasus mengarah pada pendeskripsian 

secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi yang sebenarnya terjadi 

menurut apa adanya fakta yang ada di lapangan (Sutopo, 2002b: 111). 

2. Tahap Analisis 

Tahap analisis yaitu tahapan untuk melakukan analisis terhadap 

permasalahan yang ada dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan. 

Tahap analisis dalam penelitian ini juga mencakup klasifikasi dan 

https://eap.bl.uk/project/EAP153
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interpretasi terhadap data. Analisis yang digunakan adalah analisis struktur 

dan fungsi yang diterapkan pada Syair Tajwid Al-Qur’an. 

3. Tahap Evaluasi 

Hasil penelitian membutuhkan peninjauan kembali untuk mendapatkan hasil 

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

F. Teknik Penarikan Simpulan 

 Penarikan simpulan pada penelitian ini menggunakan teknik induktif.  

Teknik ini bertumpu pada gagasan-gagasan khusus berupa data atau fakta 

sehingga ditemukan simpulan berupa fakta umum sebagai inti permasalahan. 

Penarikan simpulan secara induktif adalah penarikan dari keadaan yang khusus 

menuju hal yang bersifat umum. 
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BAB IV 

SUNTINGAN TEKS 

A. Inventarisasi Naskah 

Inventarisasi naskah pada penelitian ini menggunakan metode studi 

pustaka. Berikut daftar katalog naskah-naskah Melayu yang digunakan penulis 

untuk menginventarisasi naskah Syair Tajwid Al-Qur’an. 

1. Behrend, T. E. 1990. Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 1 

Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Jakarta: Djambatan. 802 hal. 

2. Blusse, Leonard, dkk. 2003. Inventaris van het archief van De Chinese 

Raad of Kong Koan te Batavia. Leiden: Leiden University. 31 halaman. 

3. De Jong, P. 1862. Catalogus Codicum Orientalium: Bibliothecae 

Academiae Regiae Scientiarum. Leiden: Academiae Typographus. 299 

halaman. 

4. Ekadjati, Edi S. 2000. Direktori Naskah Nusantara. Jakarta: Obor. 591 

halaman. 

5. Fathurahman, Oman. 2010. Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar. 

Depok: Komunitas Bambu. 374 halaman. 

6. Howard, Joseph H. 1964. Malay Manuscripts: A Bibliographical Guide. 

Kuala Lumpur: University of Malaya Library. 96 halaman. 

7. Mulyadi, S. W. R. dan Maryam R. Salahuddin. Katalogus Naskah Melayu 

Bima II. Bima: Museum “Samparaja” Bima. 79 halaman. 
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8. Ricklefs, M. C. 1977. Indonesian Manuscripts in Great Britain: A 

Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public 

Collections. Oxford: Oxford University Press. 339 halaman. 

9. Salahuddin, Siti Maryam R. dan Mukhlis. 2007. Katalog Naskah Bima 

Koleksi Museum Kebudayaan SAMPARAJA. Bima: Museum SAMPARAJA 

BIMA. 242 halaman. 

10. Sutaarga, Moh Amir, dkk. 1972. Katalogus Koleksi Naskah Melayu 

Museum Pusat Dep. P & K. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan. 324 

halaman. 

11. Witkam, Jan Just. 2006. Inventories of Collections of Oriental Manuscripts: 

Inventory of The Oriental Manuscripts of The Royal Netherlands Academy 

Of Arts and Sciences In Amsterdam. Leiden: Ter Lugt Press. 109 halaman. 

12. Witkam, Jan Just. 2007. Inventories of Collections of Oriental Manuscripts: 

Inventory of The Oriental Manuscripts of The Library of The University of 

Leiden. Leiden: Ter Lugt Press. 459 halaman. 

Adapun katalog daring yang digunakan dalam proses inventarisasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Katalog Islamic Manuscripts at the Leipzig University Library dengan 

alamat https://www.islamic-manuscripts.net/content/index.xml. 

2. Catalogues and collection British Library dengan alamat 

https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections. 

https://www.islamic-manuscripts.net/content/index.xml
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections
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3. Manuskrip Nusantara Kementerian Agama RI dengan alamat 

https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/web/koleksi.html. 

4. Leiden University Libraries digital collection dengan alamat 

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/.  

5. Katalog online SBB Orient Digital dengan alamat http://orient-

digital.STAatsbibliothek-berlin.de/content/catalogues.xml.  

6. SOAS University of London dengan alamat https://digital.soas.ac.uk/.  

7. Khasanah Pustaka Nusasntara Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia dengan alamat http://khaSTAra.perpusnas.go.id/. 

Hasil studi katalog menunjukkan bahwa naskah Syair Tajwid Al-Qur’an 

merupakan naskah jamak. Naskah fisiknya tersimpan di Balai Maklumat 

Kebudayaan Melayu Riau, di bawah manajemen Raja Malik. Koleksi digitalnya 

tersimpan di British Digital Library dengan nomor penyimpanan EAP153/11/13 

dan EAP153/11/12 dengan judul yang sama, yakni Syair Tajwid Al-Qur’an 

[1347]. Katalog yang memuat informasi naskah Syair Tajwid Al-Qur’an adalah 

Katalog British Library: Tengku Muhammad Saleh Collection of Manuscripts and 

Printed Books. 

B. Deskripsi Naskah 

Deskripsi naskah adalah suatu uraian mengenai naskah yang berupa 

kondisi naskah secara detail. Semua naskah dideskripsikan dengan pola yang 

sama, yaitu nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa, 

https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/web/koleksi.html
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/content/catalogues.xml
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/content/catalogues.xml
https://digital.soas.ac.uk/
http://khastara.perpusnas.go.id/
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kolofon, dan garis besar isi cerita (Barried, 1985: 65). Berikut uraian deskripsi 

naskah Syair Tajwid Al-Qur’an. 

1. Deskripsi Naskah A 

a. Tempat Penyimpanan Naskah   

Naskah Syair Tajwid Al-Qur’an tersimpan di Balai Maklumat Kebudayaan 

Melayu Riau, di bawah manajemen Raja Malik. Alamat: Jalan Diponegoro 

39, Pekanbaru. Telepon dan faksimile +62 761 22313. Surel: 

penggawa@lamriau.id.   

b. Judul Naskah    

Syair Tajwid Al-Qur’an. Pemberian judul ini bertumpu pada kalimat 

pembuka dalam naskah yang berbunyi: Inilah Syair Tajwid Al-Qur’an 

yang menunjukkan jalannya bacaan. 

 

Gambar 1. Judul naskah A 

c. Nomor Naskah   

STA bernomor EAP153/11/13. EAP merupakan singkatan dari 

Endangered Archives Programme, salah satu program dari British Library. 

Angka 153 adalah nomor projek. Dalam projek ini terdapat 13 koleksi 

yang dikerjakan, naskah STA termasuk dalam koleksi nomor 11, yaitu 

mailto:penggawa@lamriau.id
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Koleksi Naskah dan Buku Cetak Tengku Muhammad Saleh di Balai 

Maklumat Kebudayaan Melayu Riau. Angka 13 adalah nomor naskah dari 

koleksi tersebut.  

d. Jumlah Teks 

Teks berjumlah 1 teks yang terdiri dari 14 bagian dan satu catatan 

tambahan.  

e. Jenis Naskah 

Jenis naskah STA adalah syair. 

f. Bahasa Naskah 

Bahasa yang digunakan dalam naskah adalah bahasa Melayu dan bahasa 

Arab. Naskah mengandung banyak potongan ayat Al-Qur’an karena berisi 

tentang ilmu tajwid yang menghendaki adanya contoh langsung dari Al-

Qur’an. 

 

Gambar 2. Penggunaan bahasa dalam naskah A 

g. Tanggal Penulisan Naskah 

Tanggal penulisan naskah tertera pada awal naskah, yaitu tahun 1347 

Hijriah atau 1928 M. 



104 
 

 
 

 

 

Gambar 3. Tahun 

penulisan naskah A 

Gambar 4. Konversi tahun penulisan naskah A 

h. Tempat Penulisan Naskah 

Di dalam naskah disebutkan bahwa naskah dinazamkan oleh fakir yang 

muhtaji ila rahmati rabbihi `l-baqa Muhammad Tengku Abu Bakar fii 

bilaadi `l-jaziirah ... daar al-salam. Selain itu juga terdapat keterangan 

pada permulaan naskah yang berbunyi bahwa naskah ini “telah 

ditashihkan oleh yang berbahagia tuan Haji Muhammad Yunus khotib di 

dalam masjid jami’ Lingga Daik.” 

 

Gambar 5. Tempat penulisan naskah A 

i. Penulis/Penyalin Naskah 

Penulis naskah STA adalah Muhammad Salih Tenku Abu Bakar. Nama 

penulis/penyalin tertera pada halaman awal naskah: 
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Gambar 6. Penulis naskah A 

Dinazamkan oleh fakir yang muḥtaji ila raḥmati rabbihi `l-baaq 

Muhammad Salih Tenku Abu Bakar  

j. Pemilik Naskah 

Pemilik naskah STA yang disebutkan dalam katalog dan metadata British 

Library adalah Muhammad Salih Tenku Abu Bakar. 

k. Bahan Naskah 

Bahan naskah yang digunakan adalah kertas kulit kayu. 

l. Tanda Air 

Tidak ada tanda air atau watermark di dalam naskah. 

m. Warna Tinta 

Warna tinta yang digunakan pada keseluruhan naskah adalah tinta 

berwarna hitam. 

n. Kondisi Naskah 

Dapat ditemui jejak serangga dan tetesan air pada beberapa halaman, sudut 

kanan bawah bagian naskah juga robek, namun hal ini tidak mengurangi 
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keterbacaan teks. Goresan tinta pada naskah sangat tipis sehingga sedikit 

sulit untuk membacanya. Metadata menyebutkan naskah ini rusak, ditulis 

dengan pensil, dan memiliki banyak koreksi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Scholia 

pada naskah A  

Gambar 8. Bagian 

naskah A yang dikoreksi 

Gambar 9. Bagian naskah A 

dengan goresan pensil tipis 

o. Jumlah Halaman Naskah 

Awalnya British Library mendeskripsikan terdapat 31 halaman dalam 

naskah, namun setelah penulis melakukan proses penyuntingan naskah 

didapati bahwa ada dua halaman yang diindikasi terunggah secara ganda. 

Penulis melakukan konfirmasi kepada pihak British Library dan mendapat 

jawaban bahwa tim yang mengerjakan projek tersebut telah melakukan 

kesalahan. Setelah konfirmasi tersebut British Library memperbaiki 

unggahan naskah digital beserta deskripsi dan jumlah halaman pada 

metadata yang ditampilkan menjadi 28 halaman.  
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Gambar 10. Surel dengan pihak British Library 

p. Jumlah Baris Setiap Halaman 

Halaman 1  : 12 baris 

Halaman 2  : 21 baris 

Halaman 3  : 20 baris 

Halaman 4—5   : 21 baris 

Halaman 6  : 20 baris 

Halaman 7—8   : 21 baris 
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Halaman 9—10  : 20 baris 

Halaman 11  : 23 baris 

Halaman 12  : 20 baris 

Halaman 13  : 22 baris 

Halaman 14  : 23 baris 

Halaman 15  : 21 baris 

Halaman 16  : 22 baris 

Halaman 17  : 20 baris 

Halaman 18—20 : 22 baris 

Halaman 21  : 20 baris 

Halaman 22  : 6 baris 

Halaman 23  : 6 baris 

q. Jumlah Halaman yang Ditulis 

Dari total 28 halaman naskah 23 halaman merupakan isi naskah, 2 

halaman kosong, dan 3 halaman berupa coretan.  

r. Jumlah Lembar Pelindung 

Naskah STA tidak memiliki lembar pelindung, baik di bagian depan 

ataupun belakang. 

s. Jumlah Kuras  
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Naskah STA tidak menggunakan kuras karena telah dijepit menggunakan 

STApler. 

t. Ukuran Halaman Naskah 

Ukuran halaman naskah adalah 20x10,5cm. 

u. Ukuran Pias Naskah 

Ukuran pias naskah pada halaman 1 adalah 1 cm dari garis batas naskah 

bagian kanan dan kiri, 4,5 cm pias atas, dan 5 cm pias bawah. Halaman 

berikutnya dan seterusnya tidak memiliki jeda yang berjarak banyak dari 

garis batas. 

v. Cara Penggarisan 

Tidak ada garis yang membatasi tulisan dalam teks. 

w. Penomoran Halaman Naskah 

Tidak ada penomoran halaman maupun catchword pada naskah. 

x. Kolom 

Setiap halaman naskah terbagi dalam 2 kolom. 

y. Aksara 

Aksara yang digunakan adalah aksara Arab Melayu/Jawi. 

z. Jenis huruf 

Jenis huruf yang digunakan adalah naskhi.  
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aa. Pungtuasi 

Naskah berbentuk syair, sehingga tidak ditemukan kata penjeda seperti 

syahdan, maka, hatta, dan lain sebagainya. Penjedaan dapat dilihat dari 

baris dan rima yang ada. 

bb. Sampul 

Naskah STA tidak memiliki sampul, baik sampul depan maupun sampul 

belakang. 

cc. Cara Memperoleh Naskah 

 Naskah selesai disimpan menggunakan cara snipping tool dari 

laman British Library dengan alamat https://eap.bl.uk/archive-

file/EAP153-11-13 pada Jumat, 30 November 2018 pukul 09.58 WIB. 

dd. Sejarah Naskah 

 Naskah STA ditulis pada 1347 Hijriah atau 1928 Masehi, sesuai 

dengan yang tercantum pada halaman pertama naskah. Berdasarkan 

deskripsi naskah pada laman British Library, naskah ini tersimpan di 

Perpustakaan Balai Maklumat, Penyengat dan termasuk dalam koleksi 

Tengku Muhammad Saleh.  

 Dilansir dari laman jantungmelayu.com, Tengku Muhammad 

Saleh berasal dari Daik Lingga dan masih keturunan Sultan Lingga-Riau 

dari Dinasti Bendahara. Ia lahir di kampung Damnah Daik pada 25 Januari 

1909 dan meninggal pada 10 Oktober 1966. Tengku Muhammad Saleh 
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adalah sosok ulama dan penyair yang memahami sejarah Lingga-Riau. 

Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Nurrussalah yang 

membahas salat dan tajwid surat Alfatihah. 

2. Deskripsi Naskah B 

a. Tempat Penyimpanan Naskah   

Naskah Syair Tajwid Al-Qur’an tersimpan di Balai Maklumat Kebudayaan 

Melayu Riau, di bawah manajemen Raja Malik. Alamat: Jalan Diponegoro 

39, Pekanbaru. Telepon dan faksimile +62 761 22313. Surel: 

penggawa@lamriau.id.   

b. Judul Naskah  

Naskah B berjudul Syair Tajwid Al-Qur’an. Pemberian judul ini bertumpu 

pada kalimat pembuka dalam naskah yang berbunyi: Inilah Syair Tajwid 

Al-Qur’an yang menunjukkan jalannya bacaan. 

 

Gambar 11. Judul naskah B 

c. Nomor Naskah 

STA naskah B di British Library memiliki nomor panggil EAP153/11/12 . 

EAP merupakan singkatan dari Endangered Archives Programme, salah 

satu program dari British Library. Angka 153 adalah nomor projek. Dalam 

mailto:penggawa@lamriau.id
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projek ini terdapat 13 koleksi yang dikerjakan, naskah STA termasuk 

dalam koleksi nomor 11, yaitu Koleksi Naskah dan Buku Cetak Tengku 

Muhammad Saleh di Balai Maklumat Kebudayaan Melayu, Riau. Angka 

12 adalah nomor naskah dari koleksi tersebut. 

d. Jumlah Teks 

Teks STA berjumlah 1 teks yang terdiri dari 14 bagian. 

e. Jenis Naskah 

Jeni naskah STA adalah syair. 

f. Bahasa Naskah 

Bahasa yang digunakan dalam naskah adalah bahasa Melayu dan bahasa 

Arab. Naskah mengandung banyak potongan ayat Al-Qur’an karena berisi 

tentang ilmu tajwid yang menghendaki adanya contoh langsung dari Al-

Qur’an. 

 

Gambar 12. Bahasa naskah B 

g. Gaya Penulisan 

Dalam naskah Syair Tajwid Al-Qur’an ini terdapat gaya tersendiri ketika 

menuliskan kata sukun menjadi sakin dan tertulis secara konsisten seperti 
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pada gambar berikut: . Pada naskah tertulis nun sakin yang 

maksudnya adalah nun sukun. Selain itu penulisan kata umpama, 

umpamanya, seumpama, dan seumpamanya juga konsisten mengalami 

pelesapan huruf m menjadi upama, upamanya, seupama, dan seupamanya 

seperti gambar berikut:  . 

h. Tanggal Penulisan Naskah 

Pada halaman judul naskah tertulis bahwa STA ditulis pada 1347 Hijriah 

atau 1928 Masehi. 

 

Gambar 13. Tahun penulisan naskah B 

i. Tempat Penulisan Naskah 

Di dalam naskah disebutkan bahwa naskah dinazamkan oleh fakir yang 

muhtaji ila rahmati rabbihi `l-baqa Muhammad Tengku Abu Bakar fii 

bilaadi `l-jaziirah ... daar al-salam.  
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Gambar 14. Tempat penulisan nakah B 

j. Penulis atau Penyalin Naskah  

Pada naskah tertera bahwa naskah ditulis oleh fakir yang menazamkan. 

Sebelumnya disebutkan bahwa syair ini dinazamkan oleh Muhammad 

Saleh Tengku Abu Bakar.  

 

Gambar 15. Penulis naskah B 

k. Pemilik Naskah 

Pemilik naskah STA yang disebutkan dalam katalog dan metadata British 

Library adalah Muhammad Salih Tenku Abu Bakar 

l. Bahan Naskah 

Bahan naskah yang digunakan pada STA adalah kertas eropa bergaris 

seperti buku catatan. 
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Gambar 16. Kertas naskah B 

m. Tanda Air 

Tidak terdapat tanda air dalam naskah STA. 

n. Warna Tinta 

Warna tinta yang digunakan pada keseluruhan naskah adalah tinta 

berwarna hitam. 

o. Kondisi Naskah 

Kondisi naskah terbilang bagus meski ada sobekan pada lembar akhir dan 

sampul belakang, namun bagian awal dan isi masih utuh, benang pengikat 

kuras masih kuat, dan tulisan dapat terbaca dengan baik. 

p. Jumlah Halaman Naskah 

Naskah terdiri dari 57 halaman dengan 20 halaman berisi tulisan, 4 

halaman sampul, dan 33 halaman kosong. 
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q. Jumlah Lembar Pelindung 

Terdapat 2 lembar pelindung pada naskah yang berada pada bagian depan 

dan belakang naskah. 

r. Ukuran Halaman Naskah 

Panjang halaman naskah berukuran 20cm, hal ini sesuai dengan naskah 

digital yang ditampilkan pada laman British Library yang disertai dengan 

penggaris di sampingnya. 

 

Gambar 17. Ukuran halaman naskah B 

 

s. Penomoran Halaman Naskah 

Penyalin membubuhkan nomor halaman pada bagian atas naskah 

menggunakan angka Arab. 

 

Gambar 18. Penomoran halaman naskah B 



117 
 

 
 

t. Kolom 

Pada setiap halaman yang berisi tulisan terdiri dari dua kolom. 

u. Sampul 

Naskah memiliki sampul depan dan sampul belakang. 

  

Gambar 19. Sampul depan 

naskah B 

Gambar 20. Sampul belakang 

naskah B 

3. Perbandingan Naskah 

Perbandingan naskah digunakan untuk mencari naskah autoritatif. Naskah 

autoritatif atau naskah yang berwibawa merupakan naskah yang dianggap 

paling baik dari semua naskah yang ada, terkhusus pada bagian isi dan 

bahasanya (Djamaris, 2002: 15). Pembanding yang digunakan adalah isi 

naskah, umur naskah, dan keterbacaan naskah. 

a. Perbandingan Isi Naskah 

Perbandingan isi naskah dilakukan untuk mengetahui kelengkapan 

isi naskah apakah ada yang kurang atau ada yang ditambahi oleh penyalin. 

Naskah A yang berjudul Syair Tajwid Al-Qur’an dengan kode 

EAP153/11/13 dan naskah B yang berjudul sama dengan kode 
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EAP153/11/12 berisi syair yang menjelaskan ilmu tajwid. Hal yang 

membedakan adalah naskah A telah di-tashih-kan, sedangkan naskah B 

tidak ada keterangan telah di-tashih-kan. Selain itu uraian pada naskah A 

juga lebih banyak dan lengkap dari naskah B. Naskah A dan B terdiri dari 

bagian-bagian sebagai berikut. 

Tabel 1 

Perbandingan Isi Naskah 

Naskah A Naskah B 

1. Khitobah 1. Khitobah 

2. Tujuan Menulis 2. Tujuan Menulis Nazam 

3. Menuntutnya Ilmu Tajwid dan 

Artinya Tajwid 

3. Arti Tajwid dan Hukum 

Menuntut Ilmunya 

4. Arti Nun Sukun dan Tanwin 4. Arti Nun Yang Sukun dan 

Tanwin 

5. Huruf Hijaiah 5. Mengenal Huruf al-Hijaiah 

6. Kelakuan Nun Sukun dan Tanwin 

Apabila Bertemu Keduanya dengan 

Huruf Hijaiah 

6. Hal Hukum Nun Sukun dan 

Tanwin Apabila Ditemu Keduanya 

dengan Huruf Hijaiah 

7. Arti Hukum Iẓhar dan Misal 

Bacaannya 

7. Arti Hukum Iẓhar dan Misal 

Bacaannya 
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8. Beberapa Bahagian Iẓhar yang 

Memberi Gunnah 

8. Beberapa Bahagian Iẓhar Yang 

Memberi Gunnah 

9. Arti Bahagian Ikhfa’ yang 

Tinggal Nama 

9. Arti Hukum Ikhfa’ dan Misal-

Misal Bacaan 

10. Suatu Bahagian Ikhfa’ yang 

Tinggal Nama 

10. Suatu Bahagian Ikhfa’ yang 

Tinggal Nama 

11. Arti Hukum Iqlab dan Misal 

Bacaannya 

11. Arti Hukum Iqlab Dan Misal-

Misal Bacaannya 

12. Arti Hukum Idgam Ma’al 

Gunnah dan Misal Bacaannya 

12. Arti Hukum Idgam Ma’al 

Gunnati dan Misal-Misal 

Bacaannya 

13. Arti Hukum Idgam Bila Gunnah 

dan Misal Bacaannya 

13. Arti Hukum Idgam Bi-Laa 

Gunnati dan Misal-Misal Bacaan 

14. Setengah daripada Bahagi 

Idgam yang Ber-Gunnah 

14. Setengah daripada Bahagian 

Idgam yang Ber-Gunnah 

15. Catatan Bacaan Saktah - 

 

b. Perbandingan Umur Naskah 

Berdasarkan keterangan pada pembukaan naskah, diketahui bahwa 

umur naskah A adalah 2021-1928= 93 tahun. Disebutkan pada awal 
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naskah, “Dan ini ditulis di atas tangan fakir yang menazamkan Wa 

każaalika fii sanah 1347 Hijriah”. 

Umur naskah B adalah 2021-1928= 93 tahun. Disebutkan pula 

pada awal naskah sebagai berikut, “Dan ini ditulis di atas khat tangan 

fakir yang menazamkan Wa-każaalika fii sanah 1347 Hijriyyatu `n-

nabawwiyyah”. 

c. Perbandingan Keterbacaan Naskah 

Naskah A dan B sama-sama ditulis menggunakan pensil. Naskah A ditulis 

di atas kertas kulit kayu, sedangkan naskah B ditulis di atas kertas eropa 

bergaris. Goresan pensil pada naskah B lebih tebal daripada naskah A. 

Kedua naskah memiliki banyak koreksi pada tulisan isinya.  

4. Pemilihan Teks yang akan Disunting 

Berdasar perbandingan kelengkapan isi naskah, naskah A lebih unggul 

dari naskah B. Hal tersebut disebabkan oleh lebih banyak uraian tajwid yang 

dijabarkan dalam naskah A dan naskah A juga telah di-tashih oleh ulama. 

Dilihat dari segi umur naskah, kedua naskah memiliki umur yang sama, 

yaitu 93 tahun. Keduanya hanya menyebutkan tahun 1347 Hijriah tanpa 

menyertakan bulan. 

Perbandingan keterbacaan naskah menghasilkan informasi bahwa naskah 

B lebih jelas aspek keterbacaannya karena goresan pensil yang digunakan lebih 

tebal. Dengan keterbacaan naskah B yang lebih jelas dari naskah A, maka 
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naskah B penulis gunakan sebagai naskah rujukan dan pembanding jika ada 

kata yang sulit terbaca dari naskah A. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah yang dijadikan bahan 

suntingan teks adalah naskah A yang berkode EAP153/11/13. Pertimbangan 

pemilihan naskah A adalah (a) isinya lebih lengkap; (b) memiliki legalitas 

karena telah di-tashih; (c) masih dapat terbaca. 

C. Ikhtisar Isi Teks 

Tabel 2 

Ikhtisar Isi Teks 

Bagian Halaman 

I. Pendahuluan  

a. Judul Syair Tajwid Al-Qur’an yang menunjukkan jalannya 

bacaan 

b. Nama yang menazamkan syair Muhammad Salih Tenku 

Abu Bakar 

c. Tahun penulisan syair 

d. Keterangan telah di-tashih oleh Tuan Haji Muhamad 

Yunus 

e. Bacaan basmalah dalam bahasa Arab 

f. Bacaan hamdalah diikuti pujian kepada Allah dan salawat 

kepada nabi 

1 

 

 

 

 

2 

II. Isi  
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a. Tujuan menulis nazam 2—3 

b. Bab 1 hukum menuntut ilmu tajwid dan arti tajwid 3 

c. Arti Nun Sukun dan Tanwin 3 

d. Huruf hijaiah 4 

e. Hukum nun sukun dan tanwin bila bertemu huruf hijaiah 5 

f. Hukum Iẓhar dan Contoh Bacaannya 5—7  

g. Iẓhar yang Memberi Gunnah 7—8  

h. Hukum Ikhfa’ dan Misal-Misal Bacaannya 8—10  

i. Ikhfa’ yang Tinggal Nama 11 

j. Hukum Iqlab dan Misal Bacaannya 12 

k. Hukum Idgam Ma’a `l-Gunnah dan Misal Bacaannya 13 

l. Hukum Idgam Bilagunnah dan Misal Bacaannya 14 

m. Bacaan Saktah 15 

n. Setengah Idgam Bi-Gunnah 16—20  

III. Penutup  

a. Penulisan kalimat penutup “Wallahu a’lam bi-muraadi” 20 

IV. Lampiran  

a. Idgam mutaqarribain 

b. Idgam bigunnah musyaddati 

21 

c. Huruf muqoṭa’ah yang dibaca iẓhar  

d. Huruf muqoṭa’ah yang dibaca idgam 

22 

e. Bacaan Saktah 23 
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D. Kritik Teks 

Kritik teks dilakukan untuk mengevaluasi, meneliti, dan menempatkan teks 

pada tempat yang tepat (Baried, 1985: 61). Naskah yang telah melalui proses 

penyalinan tangan dan transmisinya sering mengandung keragaman bacaan, 

penambahan, pengurangan, atau bahkan kesalahan tulis. Hal-hal tersebut yang 

melatarbelakangi munculnya tradisi kritik teks (Fathurahman, 2015: 67). 

Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai naskah jamak disunting menggunakan metode 

landasan karena ada salah satu naskah yang lebih unggul. Tujuan penyuntingan 

teks ini adalah untuk membebaskan teks dari segala macam kesalahan yang terjadi 

saat penyalinan. Cara yang ditempuh adalah dengan membetulkan kesalahan, 

mengganti bacaan yang tidak sesuai, menambah bacaan yang ketinggalan, dan 

mengurangi bacaan yang kelebihan (Djamaris, 2002: 27). 

Terdapat empat bentuk kesalahan salin tulis dalam kritik teks, yakni: 

1. Lakuna, yaitu pengurangan huruf pada teks. 

2. Subtitusi, yaitu penggantian huruf pada teks. 

3. Adisi, yaitu penambahan huruf pada teks. 

4. Ditografi, yaitu perangkapan huruf dan kata pada teks. 

Perincian kesalahan salin tulis dalam teks Syair Tajwid Al-Qur’an dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3 

Lakuna 

No. Hal/Baris Tertulis Tertulis Latin Edisi Keterangan 

 di (ڠ) inkarkan ingkarkan Kurang huruf nga انكركن 2/10 .1

tengah kata setelah huruf 

nun ( ن). 

 (د) lapan delapan Kurang huruf dal الفن 4/3 .2

sebelum huruf lam (ل). 

 gunna gunnah Berdasarkan konteks گون 7/5 .3

judul bab Mengenai 

Beberapa Bahagian Iẓhar 

yang Memberi Gunnah. 

-di-igam-kan di-idgam داغمكن 16/18 .4

kan 

Kurang huruf dal (د) 

setelah alif (ا), sesuai 

dengan konteks bacaan 

yang tidak dibaca 

dengung. 

mekekalkan mengekal مقكلكن 17/17 .5

kan 

Berdasar konteks pada 

naskah, mengekalkan 

sifat isti’la. 
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مياغا 19/4 .6  igam-nya Idgam-

nya 

Berdasar konteks pada 

naskah, kata faṡumma 

harus dibaca idgam 

bigunnah. 

 

Tabel 4 

Subtitusi 

No. Hal/Baris Tertulis Tertulis Latin Edisi Keterangan 

 ḥafiṣ ḥafiẓ Kata ḥafiẓ dalam bahasa حفص 15/11 .1

Arab menggunakan huruf 

ẓa (ظ) bukan ṣad (ص). 

-me-idagam ماداغمكن 19/21 .2

kan 

me-

idgam-kan 

Huruf alif  (ا) setelah 

huruf dal (د) seharusnya 

ditulis setelah huruf gain 

 Kata idgam ditulis .(غ)

 .ادغام

 

Tabel 5 

Adisi 

No. Hal/Baris Tertulis Tertulis Latin Edisi Keterangan 
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 pulak pula Terdapat penambahan فولق 6/19 .1

huruf qof (ق). Berdasar 

konteks kalimat “Iẓhar 

ini ketahuilah pula” maka 

dipilihlah kata pula. 

-wa yalhaṡ ويلهث ذالك 17/10 .2

żaalika 

 yalhaṡ-

żaalika 

Terdapat penambahan 

huruf wau (و). Pada QS. 

Al-A’raf: 176 bunyi 

ayatnya tidak diawali 

dengan huruf wau (و). 

 

Tabel 6 

Daftar Kata yang Tidak Terbaca 

No. Hal/Baris Tertulis Arab Tertulis Latin 

 a, n, q, a النقا 4/1 .1

 b, k, g, i s, n, b, nya بككي سنبي 7/20 .2

 d, p دف 8/20 .3

 k, y, q, d, a, a, n كيقداءن 9/8 .4

اءنسسليد يقكن كيالن قر 11/19 .5  s, l, y, d y, q, k, n k, y, a, l, n q, r, 

s, a, n 
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E. Suntingan Teks Syair Tajwid Al-Qur’an 

1. Pedoman Suntingan 

Untuk menghasilkan suntingan yang mudah dibaca dan dipahami, maka 

dalam menyunting diperlukan adanya pedoman suntingan. Pedoman 

suntingan tersebut sebagai berikut: 

a. Tanda dan angka yang digunakan dalam penyuntingan 

1) Tanda garis miring dua, (//), digunakan untuk menunjukkan 

pergantian halaman. 

2) Kata, frase, atau kalimat yang diberi angka, (1,2,3,...), di kanan atas 

dapat dilihat di dalam catatan kaki. 

3) Angka, (1,2,3,...), yang terdapat pada sisi pias kanan teks, 

menunjukkan halaman naskah. 

 i, s, t, ny, n استيان 14/19 .6

 ‘ ,q,  ṭ فطع 15/12 .7

 q, l. w, n قالون 15/13 .8

 m, b, k, a, t, i مبكاتي 16/16 .9

 ’a, l, a, d, a االداء 20/10 .10

 ḥ, u,  ḍ, k, u, n, n حوض كونن 22/3 .11
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4) Tanda kurung dua, ( ), menunjukkan penghilangan atau 

penambahan huruf, suku kata, frase, atau kalimat oleh penyalin. 

5) Tanda kurung siku, [ ], menunjukkan tambahan dari penyunting. 

6) Tanda kurang lebih, <...>, menunjukkan scolia atau keterangan 

tambahan yang tercatat pada pias teks.  

7) Tanda titik-titik, ... , menunjukkan teks tidak dapat dibaca oleh 

penyunting. 

b. Ketentuan dalam pedoman ejaan, 

1) Ejaan dalam suntingan ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang 

terdapat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

2) Kosa kata yang berasal dari bahas Arab yang sudah diserap dalam 

bahasa Indoneia disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). 

3) Kata-kata berbahasa Melayu yang dianggap sebagai kata arkais 

atau kata yang memiliki ciri penulisan ejaan guna ditransliterasikan 

sebagaimana adanya dan diberi tanda garis bawah, kecuali yang 

sudah masuk ke dalam ejaan bahasa Indonesia ditransliterasikan 

disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4) Istilah-istilah dan kosa kata dalam bahasa Arab yang belum diserap 

ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan asal kata dan 

dicetak miring. 

5) Penulisan kata ulang disesuaikan dengan EBI. 
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6) Frase dan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang belum 

terserap ke dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan dengan 

kententuan sebagai berikut: 

a) Huruf ain ( ع ) yang terletak di tengah dan disukunkan, 

diedisikan menjadi /k/ pada kosakata yang telah diserap dalam 

bahasa Indonesia, dan (‘) jika terdapat pada kosakata yang 

belum diserap. 

b) Tasydid dilambangkan dengan huruf rangkap. Misalnya: و جل 

 .azza wa jalla‘ عز

c) Kata sandang ( ل١ ) yang diikuti huruf qamariyah diedisikan 

dengan /al-/ apabila terletak di awal kalimat. Apabila terletak di 

tengah kalimat atau frase maka diedisikan dengan /’l-/, 

sedangkan kata sandang ( ل١ ) yang diikuti huruf syamsiyah 

diedisikan menjadi huruf syamsiyah yang mengikutinya. 

d) Huruf-huruf pendiftong, yaitu (او) ditulis dengan vokal /au/ dan 

ي١ ) ) ditulis dengan vokal /ai/. 

e) Huruf-huruf yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dhomah, pada akhir kalimat ditransliterasikan dengan huruf 

mati atau diwaqafkan. 

f) Huruf hamzah ( ۶ ) dilambangkan dengan tanda ( ‘ ) jika 

terletak di tengah dan di akhir kata. 
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g) Huruf ta’ marbuthah ( ۃ ) sebagai konsonan penutup 

ditransliterasikan dengan /t/ atau /h/ mengikuti ketentuan yang 

berlaku pada kata-kata yang bersangkutan. 

Tabel 7 

Pedoman Translitrasi 

No. Huruf Nama Translitrasi No. Huruf Nama Translitrasi 

 ẓa ẓ ظ .alif a 18 ا .1

 ‘ ain‘ ع .ba b 19 ب .2

 gain g غ .ta t 20 ت .3

 nga ng ڠ .ṡa ṡ 21 ث .4

 fa f ف .jim j 22 ج .5

 pa p ف .ca c 23 چ .6

 qof q ق .ḥa ḥ 24 ح .7

 kaf k ك .kha kh 25 خ .8

 ga g ڬ .dal d 26 د .9

 lam l ل .żal ż 27 ذ .10

 mim m م .ra R 28 ر .11

 nun n ن .zai z 29 ز .12
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 wau w و .sin s 30 س .13

 ha h ه/ھ .syin sy 31 ش .14

 ya y ي .ṣad ṣ 32 ص .15

/ڽ  .ḍad ḍ 33 ض .16 ۑ   nya ny 

     ṭa ṭ ط .17

 

2. Suntingan Teks Syair Tajwid Al-Qur’an 

Inilah 

Syair Tajwid Alquran yang menunjukkan jalannya bacaan 

 

Dinazamkan oleh fakir yang muhtaji ilaa rahmati rabbihil `l-baaqi 

Muhammad Salih Tenku Abu Bakar fii bilaadi `l-jaziirah ... daaru `s-

salaam 

 

Dan ini ditulis di atas tangan fakir yang menazamkan  

Wa każaalika fii sanah  

1347  

Hijriah  

 

Telah ditashihkan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yunus 

Khatib di dalam Masjid Jamik Lingga Daik 

 

1 

Bismi `l-Laahi ‘r-Rahmaani `r-Rahiim 

Alhamdulillah puji yang tentu 

Empat puji ada di situ 

2 
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Semuanya kembali ke Tuhan yang satu 

Keesaan Tuhan tiada sekutu 

 

Salawatkan nabi penghulu Islam 

Ṣallallahu ‘alaihi wasalam 

Serta ashab-nya masuk di dalam 

Harapkan syafaatnya siang dan malam 

 

Tujuan Menulis 

Kemudian dari itu dengarlah tuan 

Inilah syair fakir yang hayawan 

Duduk seorang berhati rawan 

Kalam dan kertas menjadi kawan 

 

Hatiku kerap mendatangkan pilu 

Ingatkan mereka yang telah lalu 

Diam di kuburnya lama berlalu 

Orang yang hidup lupa selalu 

 

Demikianlah kehendak ini suratan 

Bagi fakir jadi ingatan 

Fakir nan lupa dapat kelihatan 

Bukan menunjukkan fakir ‘lah jantan 

 

Jauh-jauh itu kaifiyah 

Tiada terlintas tiada ter-niah 

Melainkan dipohonkan mendapat hidayah 

Daripada Tuhan ilaahi `l-wahdiyah 
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Dikarangkan syair menuntut pahala 

Berpegang kepada Allah taala 

Ilmu tajwid tujuan dihala 

Magfirah dan rida-Nya diharapkan pula 

 

Sekalipun aku bukan ahli 

Bodoh dan bebal tafsir sekali 

Kutuliskan juga dengan tawakali 

Mengharapkan pahalanya di belakang kali 

 

Mudah-mudahan pintaan hati 

Panjanglah amal yang aku surati 

Sungguhpun tiada yang seperti 

Berkehendak sangat berbuat bakti 

 

Harap dikabulkan Rabbi `l-‘izzati// 

 

Dan lagi maksud datang 

Kepada yang membaca serta memandang 

Pahala manfaatnya sempurna sedang 

Mudahan sejahtera di mahsyar padang 

 

Di sinilah bermula masuk menyusunkan 

Kepada maksud yang aku terangkan 

Ilmu tajwid orang sebutkan 

Mana yang salah tolong betulkan 

 

Satu Bab 

Menuntutnya Ilmu Tajwid dan Artinya Tajwid 

3 
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Ketahuilah pula segala ikhwan 

Umum kepada laki-laki perempuan 

Artinya itu tajwid Alquran 

Ialah dikata membetulkan bacaan 

 

Tentang beramal dengannya dia 

Fardu ain hukumnya sedia 

Kepada muslim muslimah ia 

In(g)karkan1 wajibnya kafir dia 

 

Jikalau adalah pada tuan-tuan 

Berhati muskil kata berlawan 

Kepada guru tanya ketentuan 

Insyaallah dapat pengetahuan 

 

Kerana adalah perkataan ini 

Sebab pun aku kata berani 

Daripada kitab Muridi Dumani 

Karangan Abdullah Alim Rabbani 

 

Abdullah Safaqur syaikhul qari 

Ḥafiẓ Quran telah masyhuri 

Qiraah yang tujuh dia pelajari 

Banyaklah mereka mencium jari 

 

Arti Nun Sukun dan Tanwin 

Nun yang sukun diberi terang 

                                                           
1 Tertulis انكركن 
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Nun yang mati terkena serang 

Seperti min disebut orang 

Di dalam Quran banyak bersarang 

 

Tanwin itu kuberi fatwa 

Tandanya itu berbaris dua 

  ٍ  ٍ  ٍ  baris dibawa 

Alamat menunjukkan bunyinya jua// 

 

Pada maknanya kaudapat sudah 

Nun yang mati yang zaidah 

Mengikuti di akhir ismu berfaedah 

Pada lafaz sebutan lidah 

 

Mencarilah ia nyata pasti 

Apabila adalah kita surati 

Fata’ammul-kan tuan perati-rati 

Sehingga dapat paham mengerti 

 

Dipaham daripada yang di-ta’rif-kan 

Baris dua nyatalah bukan 

Seperti dakwa awam kebanyakan 

Itulah tanwin yang diartikan 

 

Nun dan tanwin bersusah payah 

Berperkara dengan huruf hijaiah  <jika tuan ... bersangga Syamsul Mudaris 

sila buka karangan Abdullah Malaka dari sanalah dihalakan kaka> 

28 huruf tentu kaifiyah 

Di bawah ini dinyatakan ayah 

4 
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Huruf Hijaiah 

Alif itu huruf pertama 

Ba’ ta’ ketiganya nama 

Ṡa’ jim bilangan kelima 

Ḥa’ kha’ jua bersama 

 

Dal ẓal demikian jugalah 

Ra’ zai sin jumlah 

Syin ṣad segera tambahlah 

Ḍad ṭa’ cepat bilanglah 

 

Ẓa’ ‘ain lekas sebutkan 

Gain fa’ jangan ditinggalkan 

Qof kaf segera masukkan 

Suatu pun jangan tuan lupakan 

 

Lam mim itupun ia 

Nun wau ha jugalah dia 

Lam alif hamzah sudah sedia 

Ya’ bilangan habis upaya 

 

Habis sudah kita ketahuilah 

Nun yang sukun tanwin sertalah 

Huruf hijaiah disebut telah 

28 hurufnya hanya terjumlah 

 

Satu Pasal 

Kelakuan Nun Sukun dan Tanwin Apabila Bertemu 
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Keduanya dengan Huruf Hijaiah// 

 

Dengarkan pula hamba bercetera 

Nun yang sukun tanwin bersaudara 

Dialah mula jadi bicara 

Mengeluarkan hukum beberapa perkara 

 

Maka keduanya apabila berhadapan 

Dengan huruf yang dua puluh [de]lapan2 

Bacaannya ia berkhilaf-khilafan 

Kita ingatkan jangan silapan 

 

Terbahagilah hukumnya sedia lama 

Atas kata pendeta ulama 

Kepada empat atau lima  

Wajiblah kita yakin terima 

 

Bermula iẓhar hukum pertamanya 

Kedua ikhfa’ ketiga iqlab-nya 

Keempat idgam atas ajmal-nya 

Empat itulah asal hukumnya 

 

Adapun lima pada bilangan 

Idgam itu berasing-asingan 

Idgam ma’a(l)3 gunnah berdengung-dengungan 

Idgam bi-laa gunnah jadi saingan 

5 

                                                           
2 Tertulis الفن 

3 Tertulis مع غنه 
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Arti Hukum Iẓhar dan Misal Bacaannya 

Maknanya iẓhar membunyikan nyata 

Nun yang sukun tanwin dikata 

Dengan tiada berdengung serta 

Itulah artinya ingatlah kita 

 

Adalah pula hukumnya itu 

Nun yang sukun tanwin tentu 

Manakala berjumpalah salah satu 

Dengan huruf yang enam sekutu 

 

Syahid-nya dengarlah pula 

Nun yang mati bertemu bertala 

Dengan alif misalnya bermula 

Man aamanna(a) iẓhar–lah bila 

 

Nun yang mati misal kedua 

Dengan ghain apabila bersua 

Min gillin syahid-nya jua 

Bacaan iẓhar wajib dibawa 

 

Nun yang mati misal ketiga 

Dengan ḥa’  bertemu berlaga 

Min ḥamain syahid-nya juga 

Wazan-nya iẓhar hendakah jaga// 

 

Nun yang mati misal keempat 

Dengan kha’ bertemu bertepat 

6 
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Min khayrin bacalah cepat 

Wajib iẓhar-nya di situ tempat 

 

Nun yang sukun telah diberi 

Segala misalnya sudah dipelajari 

Kepada yang lain kiaslah cari 

Kepada tanwin pula diperi 

 

Hukum tanwinnya iẓhar-nya sama 

Bertemu alif misalan pertama 

Mu(wa)fakat4 qari dengan ulama 

Pada qauluhu ta’ala ‘ażaaban aliimaa  

 

Tanwin dan gain juga iẓhar-kan 

Hendaklah ingat jangan dilupakan  

Syahid-nya itu hamba terangkan 

Rabbun gafuur(an) hamba misalkan 

 

Tanwin dengan  ḥa’ iẓhar-nya saliim 

Ittifaq sekalian orang yang alim 

Pada qauluhu ta’ala gafuurun ḥaliim 

Demikian lagi ‘ażaabun aliim 

 

Tanwin dengan kha’ apabila bertemu 

Wazan-nya iẓhar jangan tersemu 

Syahid-nya itu dengar olehmu 

‘Aliimun khabiir(u) misal katamu 

                                                           
4 Tertulis موافقة 
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Demikian lagi iẓhar-kan tuan 

Tanwin ‘ain bertemu berlawan 

Fauzan ‘aẓiima(n) misalnya ikhwan 

Wazan-nya iẓhar dengan ketentuan 

 

Iẓhar-kan juga dengan selia 

Tanwin dan ha’ bertemu dia 

Syahid-nya inilah ia 

Kulli amrin, salaamun hiya 

 

Hukum iẓhar habis sepasalnya 

Nun dan tanwin nyata misalnya 

Kusebutkan pula nama iẓhar-nya  

Yang dinamakan oleh pendetanya 

 

Iẓhar ini ketahuilah pula(k)5 

Dinamakan pendetanya iẓhar halaq 

Mu(wa)fakat6 sekalian tiada menolak 

Menuntut pengetahuan janganlah jelak// 

 

Iẓhar halqi dinamakan pendeta 

Dari alif gain ḥa kha’ ‘ain ha’ sebutan berkata 

Karena makhraj-nya diberi nyata 

Daripada rongga rugungan kita 

 

7 

                                                           
5 Tertulis فولق 

6 Tertulis موافقة 
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Setengah menamakan ayuhai ikhwan 

Iẓhar haqiqi dinamakan kawan <jika ṭalib orang yang baru paham di sini 

terasa keliru segera tanyakan kepada guru jangan di-qari-kan dengan 

menyeru> 

Jikalau suka menambahkan pengetahuan 

Di bawah ini bacalah tuan 

 

Beberapa Bahagian Iẓhar yang Memberi Gunna[h]7 

Iẓhar muṭlaq satu bahagiannya <misalnya itu qinwaanun, dunyaa. Iẓhar, 

idgam itulah ia wajib kita yakin percaya> 

Yaitu tiap-tiap lam ...nya 

Lagi muttaṣil dengan nun-nya 

Disyaratkan kemudiannya tiada dahulunya 

 

Misalnya sebutlah sekarang 

Wa anzalnaa iẓhar-kan terang 

Wa qulnaa lagi disebut orang 

Kepada yang lainnya kiaslah karang 

 

Iẓhar idgam ma’al gunnati 

Yaitu tiap-tiap nun yang mati 

Bertemu setengah huruf idgam yang disebuti 

Satu kalimah-nya jadi seperti 

 

Iẓhar syafawi bahagai di-ma’rifat 

Tiap-tiap mim sukun apabila bersifat 

Dua puluh enam hurufnya bilangan didapat  

Mim dan ba’ keluarkan cepat 

 

                                                           
7 Tertulis گون 



142 
 

 
 

Iẓhar ini suatu kinayah 

Dinamakan pula iẓhar hijaiah 

Kepada Allah mohonkan ‘inayah 

Mendapat ilmu dengan hidayah 

 

Syahid-nya itu dengarlah saudara 

Bacalah dia keluarkan suara 

Lam yalid wa lam yuulad misal di-kubra 

Iẓhar-kan tuan nyata ketara 

 

Suatu faedah hamba sebutkan 

Artinya syafawi yang dibangsakan 

Bagi bibir yang disebutkan 

Di bawah ini lagi diterangkan 

 

Kerana Allah ........ 

Mim dan ba’ asal makhraj-nya 

Dari dua bibir itu keluarnya 

Demikian lagi huruf fa’-nya// 

 

Wau hurufnya cukup keempat 

Dari inilah kerana didapat 

Huruf syafatain dinamakan tepat 

Huruf dua bibir keluarnya tempat 

 

Iẓhar qamariyah bahagian ketiga 

Lam ta’rif qamariyah iẓhar-kan juga 

Empat belas hurufnya telah terhingga 

Di bawah ini raṣad-nya jaga 

8 
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Telah dihimpunkan oleh aimah 

Di dalam humlah empat kalimah 

Abig ḥabbaka wa khaf ‘aqiimah 

Ḥafiẓ-kan dia janganlah lemah 

 

Inilah misalnya yang kami beri 

Al-jannatu wa `l-qamari 

Al-ḥaliimu wa `l-gafuuri 

Kepada yang lain kiaslah cari 

 

Iẓhar jaiz bahagian kelima 

Tiap-tiap mim mati ketika bertemunya 

Dengan ba’ yaitu hurufnya 

Haruslah gunna-nya dua bacaannya 

 

Setengahnya harus me-iẓhar-kan  

Setengah yang lain harus me-ikhfa’-kan 

Tetapi iẓhar-lah yang diutamakan 

Ingat wa maa hum bi mu’miniin itu dimisalkan 

 

Hukum iẓhar khatam-lah sudah 

Lima bahagiannya memberi faedah 

Pahamkan ḥafiẓ disebutan lidah 

Ke hukum ikhfa’  pula berpindah 

 

Arti Hukum Ikhfa’ dan Misal-Misal Bacaannya 

Adalah maknanya itu ikhfa’ 

Artinya tersebuti tiada tampak 
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Pada langitnya ayuhai bapak 

Ambillah pahamnya jangan dicampak 

 

Adapun makna pada istilahnya 

Menyembunyikan bunyi nun matinya 

Demikian juga bunyi tanwinnya 

Dengan berdengung juga keduanya 

 

... lagi maknanya setengah cetera 

Yaitu suatu hal yang meantara 

Antara idgam iẓhar ketara 

Pada sebutan bunyi suara// 

 

Tidaklah pula dengan di-tasydid-kan  

Ibaratnya kekal yang di-gunnah-kan 

Pada tanwin yang disebutkan 

Ataupun nun yang dimatikan 

 

Apabila adalah ia bersua 

Dengan huruf yang lima belas jua 

Jadilah hilang zatnya kedua 

Pahamkan artinya ini fatwa 

 

Kerana ini jadilah dia 

Pada tatkala kita menggaya 

Hampalah lidah hujungnya sia-sia 

Tiada bekerja hilang upaya 

 

Jalan mengetahui kaifiyah-nya itu 

9 
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Suara gunnah keluarkan tentu 

Dari batang hidung yang satu  

... ter-kifayah tiada terbuntu 

 

Dengan tiada kepayahan serta 

Bagi mulut yang berkata 

Bahkan dikeluarkan kata pendeta 

Dengan kemudahan tabiat kita 

 

Serta pula dengan ketiadaannya 

Campur bekerja itu lidahnya 

Pada makhraj nun-nya 

Demikian inilah pahamkan dianya 

 

Janganlah pula di-asyba’-kan lalu 

Pada hurufnya yang dahulu 

Jikalau tuan berlidah kelu 

Carilah guru janganlah malu 

 

Tetap jagakan jangan ke lain 

Berpindah kepada huruf yang kemudian 

Sebelumnya sempurna yang bersampaian  

Kepada gurumu tanyalah lain 

 

Dengarkan pula hukum ikhfa’-nya 

Nun yang mati tanwin keduanya 

Apabila bertemu lima belas hurufnya  

Wajib di-ikhfa’-kan nun dan tanwinnya 
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Lima belas hurufnya di-raṣad-kan ulama 

Ta’ ṡa’ jim dal ẓal kalimah pertama 

Zain sin syin ṣad ḍad dua kali lima 

Ṭa’ ẓa’ fa’ qaf kaf cukuplah sama// 

 

Setengah ulama’ pula me-raṣad-kan 

Sin ta’ jim zain ṣad dal kaf yang didahulukan 

Fa’ ṡa’ qaf ḍad ṭa’ ẓa’ yang ditengahkan 

Syin ẓal kalimah yang mencukupkan  

 

Disyairkan pula setengah ulama 

Menambahkan pengetahuan terpuja nama 

Ṣif żaa ṡanan kam jaada syakhṣin qadsamaa 

Dam ṭayban rid fii tuqan ḍa’ẓaalimaa 

 

Pilihlah tuan mana yang ada 

Ingatkan simpan di dalam dada 

Kepada bacaannya pula ditunda 

Di bawah ini dituliskan sanda 

 

Bacalah syahid-nya ayuhai ikhwan 

Kami sekalikan pahamkan tuan 

Nun yang mati tanwin sekawan 

Mengambil ikhtisarnya atas tujuan 

 

Nun yang sukun ditanwin siapa 

Dengan qa’ apabila berjumpa 

Wajib bacaannya dengan ikhfa 

Sebarang tempat juga serupa 

10 
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Lan tanaaluu misal diberi 

Demikian lagi jannaatin tajrii 

Di-ikhfa’-kan oleh syekh qari 

Wajiblah tuan mengingat pelajari 

 

Min ṡuluṡayi `l-laili misalnya pula 

Maa an ṡajjaaja itupun setala 

Man jaa-a ikhfa’-kan segala 

Demikian lagi ṣabran jamiila 

 

Misalnya lagi min duuni `l-Laah 

Dakkan dakkaa demikian jugalah 

Munżiru masukkan jumlah 

Ṣawaaban żaalika ikhfa-kanlah 

 

Yunzilu dimisalkan kaka 

Dan yaumaiżin zurqa 

Ikhfa’-kan juga janganlah lika 

Mufakatlah qari sekalian belaka 

 

Min suu-in bacakan ikhfa 

Basyaran sawiyyaa janganlah lupa 

Min syai-in ayuhai bapa 

Linafsin syai-a ikhfa serupa// 

 

Min ṣayaa ṣiihim juga ikhfa’-kan 

Rijaalun ṣadaquu juga dimisalkan 

Liman ḍarruhu juga diserupakan 

11 
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Qauman ḍaa`l-liin juga disepertikan 

 

Min ṭuurin itupun ia 

Qauman ṭaagiin kawannya dia 

Min ẓuhuurihim bacalah gaya 

Qauman ẓaalimiin ikhfa’-nya setia 

 

Min fi-atin firman Allah 

Yatiiman fa-aawaa itupun samalah 

Min qaraarin juga terjumlah 

Syaa’irin qaliila ikhfa’-kanlah 

 

Misalnya ini hampir selamat 

Ingatkan dia dengan berhemat 

Man kaana ikhfa’-nya mu’tamad 

Fii yaumin kaana misalnya tamat 

 

Menulis misalnya kalam berhenti 

Nama ikhfa’ pula disurati 

Ikhfa’ haqiqi ulama sebuti 

Inilah dia gelaran mufti 

 

Sebutpun dinamakan ikhfa’ haqiqi-nya 

Supaya terbezakan keduanya 

Daripada ikhfa’ yang lainnya 

Di bawah ini bahagian furu’-nya 

 

Suatu Bahagian Ikhfa’ yang Tinggal Nama 

Ikhfa’ syafawi ma’a `l-gunnati 
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Inilah dia gelaran mufti 

Yaitu tiap-tiap mim yang mati 

Bertemu ya’ hurufnya pasti 

 

Syahid itu tiada kusurata 

Kerana misalnya sudahlah nyata 

Di bahagian iẓhar sana berkata 

Wajiblah tuan bukalah mata 

 

Di sinilah pula tampak kenyataan 

Bermasuk-masukan hukum bacaan 

Tengoklah pandang hukum Quran  

............................. 

 

Tetap hendaklah pahamkan tentu 

Ikhfa’ syafawi hurufnya satu 

Iẓhar syafawi tidak begitu 

Hurufnya banyak yang bersekutu 

 

26 hurufnya telah dibilangkan 

Atas jalan yang di-qaidah-kan 

Ikhfa’ syafawi kita maujud-kan 

Janganlah keliru kita pahamkan// 

 

Hukum ikhfa’-nya sudahlah berhenti 

Serta furu’-nya yang mengikuti 

Pahamkan tuan ingat-ingati 

Ke hukum iqlab –nya pula disurati 
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Arti Hukum Iqlab dan Misal Bacaannya 

Bermula iqlab makna menukarkan 

Bunyi nun mati tanwin disertakan 

Kepada bunyi mim yang diringankan 

Serta berdengung juga dikekalkan 

 

Serta pula jangan kaulupa 

Nun yang mati tanwin sebapa 

Bacaan itu hendaklah di-ikhfa 

Sebelumnya ba’ huruf berjumpa 

 

Hukum iqlab-nya nyatalah tentu 

Nun yang mati tanwin sekutu 

Bertemu ba’ hurufnya yang satu 

Wajib ditukarkan satu per satu 

 

Syahid itu dengar olehmu 

Nun yang mati ba’ bertemu 

Min ba’di bacalah kamu 

Iqlab-kan tuan janganlah jemu 

 

Misalnya tanwin pula diperi 

Bertemu ya’ hendaklah ditukari 

Wazan-nya iqlab lazim berdiri 

Samii’un baṣiir syahid diberi 

 

Misal keduanya sempurna telah 

Barang seupamanya tuan kiaslah 

Hukum iqlab-nya selesai khatamlah 
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Ke hukum idgam sila bacalah 

 

Arti Hukum Idgam Ma’a `l-Gunnah dan Misal Bacaannya 

 

Jadilah keduanya huruf yang satu 

Lagi ber-tasydid kehendak begitu 

Terangkatlah lidah melafazkan itu 

Sebagai angkat yang satu tentu 

 

Arti idgam ma’a `l-gunnah-nya 

Memasuk huruf pada satu hurufnya 

Ma’a `l-gunnah pula artinya 

Serta dengung itu kehendaknya 

 

Adalah hukumnya dengarlah ikhwan 

Nun yang mati tanwin berkawan 

Bertemukan huruf empat sekawan 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan tuan 

 

Ya’ itu huruf pertama 

Nun mim wau nama 

Dengan yanmu raṣad ulama 

Ataupun yaumin kehendaknya nama 

 

Syahid itu datangkan saudara 

Tiap-tiap satunya misal ketara 

Supaya tiada faedah berkira 

Memudahkan dapat pahamnya segera 
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Misalnya itu nun yang mati 

Bertemu ya’ nyatalah pasti 

Min yaumin itu seperti 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan sebuti 

 

Nun yang mati lagi misalnya 

Berjuma nun itu sekiranya 

Min naba-i itu upamanya 

Idgam ma’a `l-gunnah juga bacaannya 

 

Nun yang mati berjumpa-jumpaan 

Dengan mim huruf ejaan 

Min masyaariq misal bacaan 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan Quran 

 

Nun yang mati pada tatkala 

Bertemu wau hurufnya pula 

Min waliyyi permatanya taala 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan dibala 

 

Nun yang mati misal diberi 

Habislah semua dikhabari 

Kepada yang lain kiaslah cari 

Kepada tanwin-nya pula diperi 

 

Hukum tanwin-nya juga samalah 

Seperti hukum nun-nya sualah suluh 

Syahid kami berbelah 

Di bawah ini kami jumlah// 
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Liqaumin yu’minuun misal pertamanya 

Taubatan naṣuuḥa upama keduanya 

Min maa’in mahiin seperti ketiganya 

Ḥaqqu `w-wa juz’aa cukup keempatnya 

 

Syahid ini telah semuanya 

Hamba baca serta hendaklah kena 

Kiaskan tuan barang di mana 

Ke hukum bilagunnah-nya berpindah kelana 

 

Arti Hukum Idgam Bilagunnah dan Misal Bacaannya 

Arti idgam bilagunnah sudah kaudapat 

Belumlah jauh beberapa tempat 

Bilagunnah pula diberi makrifat 

Dengan tiada dengung artikan cepat 

 

Dengar tuan ayyuhai gassani  

Nun yang mati tanwin disebuti 

Apabila berjumpa dua huruf pasti 

Wajib hukumnya idgam bilagunnati 

 

Ra’ dan lam itu hurufnya 

Dengan zal raṣad ulama’nya 

Di bawah ini nyata syahid-nya 

Pahamkan tuan segala misalnya 

 

Nun yang mati tuan ketahuilah 

Dengan ra’ apabila bertemulah 
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Min rabbihim firman Allah 

Idgam bilagunnah tuan bacalah 

 

Nun yang mati apabila ketahuinya 

Dengan lam bertemu berlawan 

Min ladunka misal ketentuan 

Idgam bilagunnah hukumnya tuan 

 

Syahid tanwin-nya pula diperi 

Hukumnya itu samalah berdiri 

Gafuuru `r-Rahiim misal diberi 

Hudan lil muttaqiin juga dikhabari 

 

Habislah sudah misalnya segala 

Barang seupamanya kiaskan pula 

Ingatkan pahamnya di otak kepala 

Suatu .... pula dihala 

 

Tiadalah idgam-nya bilagunnati 

Wa qiila man saktah raaq yang disebuti 

Dibahagi iẓhar telah kusurati 

Kerana sesungguhnya yang menyekati 

 

Arti saktah hai saudara 

Ibarat memutuskan bunyi suara 

Berhenti sebentar pada kira 

Tidaklah putus napas di selira// 

 

Suatu faedah hamba suratkan 15 
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Di dalam Quran lima ditempatkan 

Bacaannya saktah-nya wajib didatangkan 

Atas qira’ah-nya ḥafiẓ yang menyebutkan 

 

‘Iwaja saktah qayyiman yang di pertama 

Di surat al-Kahfi tempatnya nama 

Marqadinaa saktah haaża keduanya sama 

Di surat yasin kata ulama 

 

Maaliyah, halaka ketiganya itu 

Di surat al-Haqqah tempatnya tentu 

Wa qiila man saktah raaqin keempat sekutu 

Di surat al-Qiyamah adalah di situ 

 

Kelima daripadanya bal saktah raana  

Tempatnya tuan cari di sana 

Di surat waylu `l-lil muṭaffifiina 

Sekalinya bacaannya sekutu makna 

 

Kunyatakan lagi jangan tergelap 

‘iwajaa qayyimaa bacaan berkhilap 

Tiga syekh qari yang salap 

Ingatkan jangan kau silap 

 

‘iwajaa qayyimaa bacaan syekh ḥafiẓ8-nya  

Dengan saktah yang laṭifah-nya 

Dengan tiada tanwin ‘iwajaa-nya 

                                                           
8 Tertulis حفص 
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Dan tiada .... pada waṣal-nya 

 

Bersalahan ia nyatalah tentu 

Dengan syekh ....... sekutu 

Dengan tanwin ‘iwajaa itu 

Pada waṣal pula dibantu 

 

Suatu pasal sudah berhenti 

Hukum idgam bilagunnati 

Juga kehendaki rabbi `l-‘izzati 

Ke bahagian idgam pula kusurati 

 

Setengah daripada Bahagi Idgam yang Ber-Gunnah 

Setengah idgam ṣagir bigunnati 

Yaitu tiap mim yang mati 

Bertemu dengan mim juga seperti 

Fii quluubihim maraḍu misal disebuti 

 

Wa lakum maa kuntum juga misalnya 

Kiaskan tuan barang seupamanya 

Idgam ini banyaknya namanya 

Idgam miṡlain syafawi setengah muatannya// 

 

Setengah ahli tajwid pula menamakan 

Idgam miṡlain ma’a `l-gunnah disebutkan 

Makna miṡlain hamba terangkan 

Dua serupa yang diartikan 

 

Ketahuilah pula jangan keliru 
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Inilah setengah disebutkan guru 

Hukum mim mati terkena buru 

Terbahagi tiga bukannya baharu 

 

Dua bahagiannya telah dinyata 

Di bahagiaan iẓhar keduanya dikata 

Sebila rajahlah bukalah mata 

Supaya pahamnya dapat serta 

 

Tetap ingat jangan tersamarnya 

Nun yang mati nun bertemunya 

Seperti min  nuurin itu misalnya 

Idgam bigunnah kekal namanya 

 

Idgam mutamaṡilain pula di-ma’rifat 

Bersamaan dua huruf pada sifat 

Bersamaan juga makhraj-nya tempat  

Wajib idgam-nya dengung tak didapat 

 

Syahid itu hamba nyatakan 

Idrib bi’aṣaaka itu dimisalkan 

Wa qad dakhaluu juga disepertikan 

Ṡumma rabiḥat tijaaratuhum juga diutamakan 

 

Inilah tuan pahamkan dibacanya 

Ha’ dengan ha’ bertemu berlawatannya 

Kaf dengan kaf juga sepertinya 

Ataupun pada barang sebagainya 
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Syarat idgam mutamaṡilain hampirlah ma’rifati 

Pahamkan tuan hamba sebuti 

Tiada huruf pertamanya saktah ... 

Ataupun huruf-huruf mad yang mati 

 

Dengan inilah dikecualikan dia 

Maaliyah halaka itulah ia 

Tiada di-i[d]gam-kan9 qari yang mulia 

Demikian inilah pahamnya saya 

 

Keduanya itu ketahuilah tuan 

Allażii yuwaswisu misal ikhwan 

Aamanuu wa ‘amilu `ṣ- ṣaaliḥaati sekawan 

Fii yaumin juga ketentuan 

 

Ketiganya ini tiada boleh 

Idgam miṡlain tiada diperoleh 

Kerana takutkan hilang mad beroleh 

Hendaklah iẓhar-kan seboleh-boleh// 

 

halaman dicoret 17 

halaman dicoret 18 

 

Idgam mutajanisain suatu bahagiannya 

Yaitu dua huruf yang sejenisnya 

Yakni yang bersamaan pada makhraj-nya 

Tetapi bersalahan pada sifatnya 

19 

                                                           
9 Tertulis داغمكن 
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Misalnya itu dengarlah ikhwan 

Sin dengan ta juga berlawan 

La-in basaṭta syahid-nya tuan 

Idgam-kan  dia dengan ketentuan 

 

Ta dan ṭa jika jika bertemulah 

Wa qaalat ṭaaifah dimisalkanlah 

Ta pada dal jika berjumpalah 

Misalnya itu iṡqaalat da’awullah 

 

Sekaliannya itu tuan idgam-kan 

Raa ḥaṭta juga dimisalkan 

Maa ‘abad-tum juga diupamakan 

Yakhluqkum juga disepertikan 

 

Arkab ma’ana juga begitu 

Riwayat syekh ḥafiẓ me-idgam-kan itu 

Wa yalhaṡ żaalika jugalah tentu 

Pada Syekh ‘Ashim dan ahlul idgam sekutu 

 

Qul rabbi syahid-nya tuan 

Bal riikum misal bersekutuan 

Idgam-kan dia dengan ketentuan 

Ittifaq sekalian qira’a sekawan 

 

.... bal raana dikecualikan 

Wa qiila man raaq yang disamakan 

Lazim iẓhar-nya serta di-saktah-kan 
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Qira’a syekh ḥafiẓ yang menyebutkan 

 

Syekh yang lain me-idgam-kan10 keduanya 

Bal raana wa qiila man raaq-nya 

Demikian inilah tuan adanya 

Supaya maklum kita khilafnya// 

 

Ketahuilah pula ayuhai saudara 

Hukum mutajanisain empat perkara 

Pahamkan dia dengan segera 

Di bawah ini diberi ketara 

 

Bahagian pertamanya ayuhai ikhwan 

Wajib idgam-nya dengan sampiran 

Seperti yaa bunayya `r-kab ma’anaa 

Wa qaalat ṭaaifah samalah kena 

 

Idẓalimuu itu pun samalah 

Idgam-kan tuan dengan sempurnalah 

Bahagian keduanya kita ketahuilah 

Di bawah ini sila bacalah 

 

Idgam-kan dianya tiada sempurnanya 

Seperti basaṭta aḥaṭta misalnya 

Nakhluqkum juga termasuk dianya 

Idgam-kan dengan tiada sempurna idgam-nya 

 

20 
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Telah berkata ‘alal qari 

Di dalam syarah-nya dia berkabari 

Ittifaq segala ulama jauhari 

Musyaikh ... juga berperi 

 

Atas me-idgam-kan qof pada kaf itu 

Tetapi ikhtilaf-nya mereka itu 

Mengekalkan sifat isti’la itu 

Yang pada qof  besarnya di situ 

 

Dengan me-idgam-kan sempurna pula 

Yakni digugurkan huruf isti’la 

Ulama’ Mesiriyyun dan Maki setala 

Cenderung mengambil pada yang bermula 

 

Ulama’ syamiyyun dan daani berpetua 

Cenderung mengambil jalan yang kedua 

Yang terlebih sah ambillah bawa 

Riwayat yang pertama itulah jua 

 

Ketiga tiada boleh idgam-nya berdiri 

Faṣfah ‘anhum dimisalkan qari 

Kerana keduanya huruf ḥalaqum keluari 

Di bahagian iẓhar keterangan diberi 

 

Keempat harus di-idgam-kan terang 

Atau di-iẓhar-kan selama madang 

Huruf yang sejenis jika terpandang 

Lain daripada ingatlah tersidang 
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Di sinilah kuat pahamkan terjadi 

Hukum idgam mutaqarribain yang qaṣadi 

Di bahagian inilah disebutkan tadi 

Wallahu a’lam bi-muraadi 

 

Ketahuilah pula ayuhai gassani 

Idgam bigunnah musyaddati 

Mim dan nun bersabda pasti 

Bukan dipahamkan hurufnya mati 

 

Idgam bigunnah musyaddah-nya 

Arti idgam dengan dengungnya 

Serta lagi dengan kuatnya 

Inilah tuan pahamkan dianya 

 

Mim dan nun yang bersabda itu 

Asalnya dua huruf yang tentu 

Yang perna mati terkena lutu 

Yang keduanya ber-harakat tiada mautu 

 

Huruf yang maut tatkala qaṣadi 

Dimasukkan ke huruf yang ber-harakat tadi 

Ketiga itu dia di-tasydidi 

Idgam yang kuat hukumnya menjadi 

 

Dengan berdengung pula serta 

Inilah dia pahamkan kita 

Syahid-nya itu diberi pendeta 
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Di bawah ini fakir nan nyata 

 

Bacalah tuan seperti ṡumma 

Demikian lagi iqaama wa lammaa 

Begitu juga misal fa ṡumma 

Wajib idgam-kan kata ulama 

 

Misal nun-nya mina `l-jannati 

Inna juga seperti 

Kiaskan tuan seupama disebuti 

Barang sebagian jika kelihati 

 

Dengarkan pula suatu kayfah 

Yang dinamakan idgam syamsiyah 

Enam belas hurufnya bilangan gayyah 

Baqi daripada iẓhar qamariyah 

 

Segala hurufnya tiada nyatakan 

Faedah mudah yang fakir sebutkan 

Syahid-nya itu fakir tuliskan 

At-taaibuuna itu disepertikan 

 

Aż-żaakkaruun itu pun ia 

Wa `s-syamsyi jugalah dia 

Wajib idgam-kan dengan selia 

Kiaskan baginya huruf yang sedia 

 

Dengarkan pula suatu bacaan 

Nuun yaa siin wa `l-Quraan 
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Nuun wa `l-qalami juga bersamaan 

Iẓhar-kan daripada dua bacaan 

 

Bacaan syekh .... begitu 

Sekalian syekh tiada sekutu 

Jika dikehendaki Tuhan yang satu 

Di hukum idgam kusebutkan tentu 

 

Tetapi pula hamba sebutkan 

Ṭaa siin miim hamba nyatakan 

Huruf sin-nya disudahkan idgam-kan 

Kepada mim yang ditentukan 

Bacaan yang Didatangkan Saktah pada Lima Tempat 

1. ‘Iwajaa(n) saktah qayyimaa(n) pada surat Alkahfi 

2. Mi(n)-marqadinaa saktah haażaa pada surat Yasin 

3. Maaliyah saktah halaka pada surat juz 20 

4. Man saktah raaq(in) pada surat Alqiyamah 

5. Bal saktah raana pada surat waylul li-`lmuṭaffifiin 

23 

 

3. Daftar Kata Sukar 

a. Kata bahasa Arab 

1) aṣḥab : sahabat-sahabat 

2) hayawan : hidup 

3) magfirah : ampunan Allah 

4) ikhwan : saudara 

5) ḥafiẓ : penjaga 

6) ismu : nama, kata benda 
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7) ta’rif : kenal 

8) kaifiyah : tata cara 

9) ajmal : indah 

10) syahid : saksi, bukti 

11) ittifaq : bersepakat 

12) wazan : timbangan 

13) kalimah : kata 

14) kinayah : penjelasan 

15) ‘inayah : pertolongan 

16) kubra : besar 

17) khatam : selesai 

18) ayuhai : wahai 

19) raṣad : keputusan ulama’ 

20) furu’ : cabang 

21) qaidah : kaidah 

22) maujud : ada 

23) gassani : cantik, muda 

24) latifah : lembut 

25) syarah : penjelasan 

26) qaṣadi : niat, keinginan yang disengaja 

27) mautu : mati 

28) jauhari : intan permata 

29) gayyah : tujuan 
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b. Kata bahasa arkais 

1) dipohonkan : dimohonkan 

2) kerana  : karena 

3) bercetera  : bercerita 

4) silapan  : salahan 

5) bahagi  : bagi 

6) bertala  : kesesuaian nada, laras 

7) selia  : elok, bersih dan bagus, rapi 

8) jelak  : bosan, jemu, kenyang, puas 

9) sanda  : sahayanda, saya, hamba 

10) sualah suluh : pertanyaan yang diterangi 

c. Kata bahasa Melayu 

1) terbezakan : terbedakan 

2) dikhabari : dikabari 

3) hujung : ujung, tamat 

d. Ungkapan bahasa Arab 

1) muhtaji ilaa rahmati rabbihil `l-baaqi : orang yang 

membutuhkan kasih sayang Tuhan yang kekal. 

2) fii bilaadi `l-jaziirah ... daaru `s-salaam : di semenanjung ... 

daerah yang semoga selalu diberi keselamatan. 

3) wa każaalika fii sanah : dan dalam tahun. 

4) Bismi `l-Laahi ‘r-Rahmaani `r-Rahiim : dengan menyebut 

nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
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5) Ṣallallahu ‘alaihi wasalam : semoga Allah memberikan 

selawat dan salam kepadanya. 

6) ilaahi `l-wahdiyah  : Tuhan yang satu. 

7) Rabbi `l-‘izzati : Tuhan yang suci. 

8) Wallahu a’lam bi-muraadi : hanya Allah yang mengetahui 

maksudnya. 

e. Istilah tajwid 

1) zaidah : huruf zaidah adalah huruf tambahan yang terdiri 

dari huruf ه, ت, ي, ل, ن,ء, و, س, ا, م. 

2) sukun : penanda hilangnya vokal dalam ejaan bahasa Arab 

yang diletakkan di atas konsonan. 

3) tanwin : tanda baca pada tulisan Arab untuk menyatakan 

bahwa huruf pada akhir kata diucapkan dengan bunyi an, in, 

dan un. 

4) iẓhar : bacaan yang terjadi apabila salah satu huruf iẓhar 

berada sesudah tanwin atau nun mati dan mim mati maka 

dibaca jelas. 

5) ikhfa’ : bacaan yang terjadi apabila salah satu huruf iẓhar 

berada sesudah tanwin atau nun mati dan mim mati maka 

dibaca samar. 

6) iqlab : mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin 

menjadi mim apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba (ب). 
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7) idgam bigunnah : nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf: 

mim (م), nun (ن) wau (و), dan ya' (ي), maka harus dibaca 

dengung. 

8) idgam bilagunnah : nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf 

seperti ra' (ر) dan lam (ل), maka harus dibaca tanpa dengung. 

9) makhraj : daerah artikulasi huruf hijaiah. 

10) muttaṣil : bersambung. 

11) huruf syafatain : huruf yang keluar dari dua bibir. 

12) tasydid : tanda pada tulisan Arab (  ٍ ) untuk menyatakan 

huruf rangkap. 

13) waqaf : tanda pemberhentian, tempat berhentinya bacaan 

yang ditandai dengan ṭa (ط), qalaya (قلي), qof (قف), jim (ج), dan 

mim (م). 

14) washal : tanda bacaan yang sebaiknya dibaca terus, ditandai 

dengan ṣalaya (صلى), qof (ق), lam alif (ال), zain (ز), dan ṣad 

 .(ص)

15) mad : memanjangkan bacaan suara huruf dengan panjang 

satu alif atau dua harakat, dua alif atau empat harakat, dan tiga 

alif atau enam harakat. 

16) huruf isti’la : huruf yang ketika diucapkan lidah terangkat ke 

atas langit-langit mulut. Huruf-hurufnya adalah kha (خ), ṣad 

 .(ظ) dan ẓa ,(ق) qof ,(ط) ṭa ,(غ) gain ,(ض) ḍad ,(ص)

17) huruf ḥalaqum : huruf yang keluarnya dari tenggorokan. 
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18) harakat : tanda baca pada huruf Arab untuk memperjelas 

pengucapan huruf. 

19) saktah : tanda berhenti sejenak tanpa mengambil atau 

mengeluarkan napas. 
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BAB V 

ANALISIS 

A. Struktur Sastra Kitab Syair Tajwid Al-Qur’an 

Syair Tajwid Al-Qur’an yang pada mulanya berupa nazam adalah sebuah syair 

yang berfungsi untuk mengajarkan ilmu tajwid. Syair ditulis dengan format 

pendahuluan, isi, dan penutup seperti karya ilmiah dan juga menyebutkan kitab 

yang menjadi rujukan. Oleh karena itu syair ini dapat digolongkan ke dalam sastra 

kitab. Teks Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai sastra kitab memiliki struktur sebagai 

berikut. 

1. Struktur Narasi 

Struktur narasi terdiri dari tiga bagian, yakni pendahuluan, isi, dan 

penutup.  

a. Pendahuluan 

1) Doa 

Pada permulaan Syair Tajwid Al-Qur’an terdapat bacaan 

basmallah yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa diikuti terjemahan 

bahasa Melayu. Setelah basmallah terdapat puji-pujian seperti 

dalam kutipan berikut. 

Alhamdulillah puji yang tentu 

Empat puji ada di situ 

Semuanya kembali ke Tuhan yang satu 

Keesaan Tuhan tiada sekutu 

(STA: 2) 

 

2) Selawat 
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Setelah doa dan puji-pujian bait selanjutnya adalah selawat 

yang ditujukan untuk Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan 

sahabat-sahabatnya. 

Salawatkan nabi penghulu Islam 

Ṣallallahu ‘alaihi wasalam 

Serta ashab-nya masuk di dalam 

Harapkan syafaatnya siang dan malam 

(STA: 2) 

 

3) Kepengarangan 

Perihal kepengarangan penyalin naskah telah disebutkan 

pada awal naskah, yaitu Muhammad Saleh Tenku Abu Bakar. Dia 

mengatakan bahwa judul syairnya adalah Syair Tajwid Al-Qur’an 

yang berfungsi untuk menunjukkan jalannya bacaan Al-Qur’an. 

Pada bait-bait di halaman berikutnya disampaikan bahwa tujuan 

menulis syair ini adalah untuk mendapat pahala dari Allah Swt. 

melalui ilmu tajwid yang ditulis untuk berbagi ilmu kepada orang 

lain, harapannya amalan tersebut dapat menjadi amal jariah. 

Dikarangkan syair menuntut pahala 

Berpegang kepada Allah taala 

Ilmu tajwid tujuan dihala 

Magfirah dan rida-Nya diharapkan pula 

( STA: 2) 

 

b. Isi 

Bagian isi Syair Tajwid Al-Qur’an terdiri dari 13 subjudul yang 

menguraikan bagian-bagian dari ilmu tajwid. 

1) Menuntutnya Ilmu Tajwid dan Artinya Tajwid 
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Tajwid Al-Qur’an artinya membetulkan bacaan, hukum 

mempelajarinya adalah fardu ‘ain. Pendapat ini merujuk 

pada Kitab Muridi Dumani karya Abdullah Alim Rabbani. 

Ketahuilah pula segala ikhwan 

Umum kepada laki-laki perempuan 

Artinya itu tajwid Al-Qur’an 

Ialah dikata membetulkan bacaan” 

 

“Tentang beramal dengannya dia 

Fardu ain hukumnya sedia 

Kepada muslim muslimah ia 

Ingkarkan  wajibnya kafir dia” 

 

“Kerana adalah perkataan ini 

Sebab pun aku kata berani 

Daripada kitab Muridi Dumani 

Karangan Abdullah Alim Rabbani 

( STA: 3) 

 

2) Arti Nun Sukun dan Tanwin 

Nun sukun artinya nun mati sepeti kata min (  ِمن) yang 

banyak terdapat dalam Al-Qur’an. Tanwin adalah tanda 

baca yang bergaris dua. 

Nun yang sukun diberi terang 

Nun yang mati terkena serang 

Seperti min disebut orang 

Di dalam Quran banyak bersarang 

 

Tanwin itu kuberi fatwa 

Tandanya itu berbaris dua 

  ٍ  ٍ  ٍ  baris dibawa 

Alamat menunjukkan bunyinya jua 

(STA: 3) 

 

3) Huruf Hijaiah 

Huruf hijaiah terdiri dari 28 huruf. 

Habis sudah kita ketahuilah 
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Nun yang sukun tanwin sertalah 

Huruf hijaiah disebut telah 

28 hurufnya hanya terjumlah 

(STA: 4) 

 

4) Kelakuan Nun Sukun dan Tanwin Apabila Bertemu 

Keduanya dengan Huruf Hijaiah 

Hukum nun sukun atau tanwin ada empat, yaitu iẓhar, 

ikhfa’, iqlab, dan idgam. Menjadi lima hukumnya karena 

idgam terbagi menjadi idgam bigunnah dan idgam 

bilagunnah. 

Dengarkan pula hamba bercetera 

Nun yang sukun tanwin bersaudara 

Dialah mula jadi bicara 

Mengeluarkan hukum beberapa perkara 

 

Terbahagilah hukumnya sedia lama 

Atas kata pendeta ulama 

Kepada empat atau lima  

Wajiblah kita yakin terima 

  

Bermula iẓhar hukum pertamanya 

Kedua ikhfa’ ketiga iqlab-nya 

Keempat idgam atas ajmal-nya 

Empat itulah asal hukumnya 

 

Adapun lima pada bilangan 

Idgam itu berasing-asingan 

Idgam ma’a  gunnah berdengung-dengungan 

Idgam bi-laa gunnah jadi saingan 

(STA: 4) 

 

5) Arti Hukum Iẓhar dan Misal Bacaannya 

Iẓhar artinya membunyikan bacaan dengan jelas tanpa 

dengung. Hukum iẓhar halqi terjadi ketika nun sukun atau 
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tanwin bertemu 6 huruf, yaitu huruf alif, gain, ha’, ḥa’, 

kha’, ‘ain. 

Maknanya iẓhar membunyikan nyata 

Nun yang sukun tanwin dikata 

Dengan tiada berdengung serta 

Itulah artinya ingatlah kita 

 

Adalah pula hukumnya itu 

Nun yang sukun tanwin tentu 

Manakala berjumpalah salah satu 

Dengan huruf enam sekutu 

(STA: 5) 

 

6) Beberapa Bahagian Iẓhar yang Memberi Gunnah 

Beberapa bagian tersebut adalah iẓhar muṭlaq, iẓhar idgam 

ma’al gunnati, iẓhar syafawi, iẓhar qamariyah, dan iẓhar 

jaiz. 

Iẓhar muṭlaq satu bahagiannya  

Yaitu tiap-tiap lam ...nya 

Lagi muttaṣil dengan nun-nya 

Disyaratkan kemudiannya tiada dahulunya 

 

Iẓhar idgam ma’al gunnati 

Yaitu tiap-tiap nun yang mati 

Bertemu setengah huruf idgam yang disebuti 

Satu kalimah-nya jadi seperti 

 

Iẓhar syafawi bahagai di-ma’rifat 

Tiap-tiap mim sukun apabila bersifat 

Dua puluh enam hurufnya bilangan didapat  

Mim dan ba’ keluarkan cepat 

 

Iẓhar qamariyah bahagian ketiga 

Lam ta’rif qamariyah iẓhar-kan juga 

Empat belas hurufnya telah terhingga 

Di bawah ini raṣad-nya jaga 

 

Iẓhar jaiz bahagian kelima 

Tiap-tiap mim mati ketika bertemunya 

Dengan ba’ yaitu hurufnya 
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Haruslah gunna-nya dua bacaannya 

(STA: 8) 

 

7) Arti Hukum Ikhfa’ dan Misal-Misal Bacaannya 

Ikhfa’ adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 

huruf: ta’, ṡa’, jim, dal, ẓal, zain, sin, syin, ṣad, ḍad, ṭa’, 

ẓa’, fa’, qaf, kaf. Ikhfa’ artinya tersebut dengan samar, 

membunyikan nun mati dan tanwin dengan dengung. 

Sebagian ulama menyebukan ada beberapa huruf yang 

didahulukan, ditengahkan, dan dicukupkan. 

Adalah maknanya itu ikhfa’ 

Artinya tersebuti tiada tampak 

Pada langitnya ayuhai bapak 

Ambillah pahamnya jangan dicampak 

(STA: 8) 

 

Dengarkan pula hukum ikhfa’-nya 

Nun yang mati tanwin keduanya 

Apabila bertemu lima belas hurufnya  

Wajib di-ikhfa’-kan nun dan tanwinnya 

(STA: 9) 

 

Setengah ulama’ pula me-raṣad-kan 

Sin ta’ jim zain ṣad dal kaf yang didahulukan 

Fa’ ṡa’ qaf ḍad ṭa’ ẓa’ yang ditengahkan 

Syin ẓal kalimah yang mencukupkan 

(STA: 10) 

 

8) Suatu Bahagian Ikhfa’ yang Tinggal Nama 

Ikhfa’ syafawi ma’a `l-gunnati 

Inilah dia gelaran mufti 

Yaitu tiap-tiap mim yang mati 

Bertemu ya’ hurufnya pasti 

(STA: 11) 

 

9) Arti Hukum Iqlab dan Misal Bacaannya 



176 
 

 
 

Iqlab maknanya menukarkan bunyi nun mati atau tanwin 

dengan bunyi mim dan ba’ yang diringankan dan 

didengungkan.  

Bermula iqlab makna menukarkan 

Bunyi nun mati tanwin disertakan 

Kepada bunyi mim yang diringankan 

Serta berdengung juga dikekalkan 

 

Serta pula jangan kaulupa 

Nun yang mati tanwin sebapa 

Bacaan itu hendaklah di-ikhfa 

Sebelumnya ba’ huruf berjumpa 

(STA: 12) 

 

10) Arti Hukum Idgam Ma’al Gunnah dan Misal Bacaannya 

Arti idgam ma’a `l-gunnah-nya 

Memasuk huruf pada satu hurufnya 

Ma’a `l-gunnah pula artinya 

Serta dengung itu kehendaknya 

 

Adalah hukumnya dengarlah ikhwan 

Nun yang mati tanwin berkawan 

Bertemukan huruf empat sekawan 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan tuan 

 

Ya’ itu huruf pertama 

Nun mim wau nama 

Dengan yanmu raṣad ulama 

Ataupun yaumin kehendaknya nama 

(STA: 13) 

 

11) Arti Hukum Idgam Bila Gunnah dan Misal Bacaannya 

Arti idgam bilagunnah sudah kaudapat 

Belumlah jauh beberapa tempat 

Bilagunnah pula diberi makrifat 

Dengan tiada dengung artikan cepat 

 

Ra’ dan lam itu hurufnya 

Dengan zal raṣad ulama’nya 

Di bawah ini nyata syahid-nya 

Pahamkan tuan segala misalnya 
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(STA: 14) 

 

12) Setengah daripada Bahagi Idgam yang Ber-Gunnah 

Idgam ṣagir bigunnati yaitu mim mati bertemu mim. Nama 

lainnya adalah idgam miṡlain syafawi atau idgam miṡlain 

ma’a `l-gunnah.  

Setengah idgam ṣagir bigunnati 

Yaitu tiap mim yang mati 

Bertemu dengan mim juga seperti 

Fii quluubihim maraḍu misal disebuti 

(STA: 15) 

 

Setengah ahli tajwid pula menamakan 

Idgam miṡlain ma’a `l-gunnah disebutkan 

Makna miṡlain hamba terangkan 

Dua serupa yang diartikan 

(STA: 16) 

 

13) Catatan Bacaan Saktah 

Terdapat lima bacaan berhukum saktah yang ada di dalam 

Al-Quran. Bacaan tersebut ada di surat Al-Kahfi, Yasin, 

Al-Qiyamah, Al-Muṭaffifin, dan Al-Haqqah. Bait mengenai 

bacaan saktah ini tertempel pada bagian akhir naskah yang 

berisi tulisan. 

c. Penutup 

Syair berakhir setelah pembahasan terakhir mengenai idgam 

mutaqarribain. Terdapat kalimat penutup “Wallahu a’lam bi-

muraadi” yang menandakan berakhirnya teks. 

Di sinilah kuat pahamkan terjadi 

Hukum idgam mutaqarribain yang qaṣadi 

Di bahagian inilah disebutkan tadi 

Wallahu a’lam bi-muraadi 
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(STA: 20) 

 

 

 

2. Gaya Penyajian 

Sesuai dengan format sastra kitab pada umumnya, Syair Tajwid Al-

Qur’an diawali dengan doa yang diwakili dengan bacaan basmalah, 

kemudian diikuti bacaan hamdalah, dan selanjutnya puji-pujian atas 

keesaan Allah Swt. dan selawat kepada Nabi Muhammad Saw. 

Dalam memaparkan isi syair yang berupa ilmu tajwid Al-Qur’an, 

Muhammad Saleh Tenku Abu Bakar menggunakan gaya penyajian 

interlinier. Setelah hukum-hukum tajwid dalam bahasa Arab disebutkan 

diberi penjelasan mengenai makna tiap hukum tajwid menggunakan 

bahasa Melayu. Terkadang disisipi pula singkatan-singkatan yang 

berfungsi sebagai jembatan keledai supaya orang yang mempelajari ilmu 

tajwid dapat lebih mudah dalam menghafal hukum-hukumnya. Contohnya 

adalah huruf-huruf idgam bigunnah yang ada 4 disebut dengan “yanmu” 

atau “yaumin” yang mewakili huruf ya’, nun, mim, dan wau. 

Ya’ itu huruf pertama 

Nun mim wau nama 

Dengan yanmu raṣad ulama 

Ataupun yaumin kehendaknya nama 

(STA: 13) 

 

Ada pula pada halaman 10 singkatan untuk huruf-huruf ikhfa’ yang 

ada 15 jumlahnya, yaitu huruf ta’, ṡa’, jim, dal, ẓal, zain, sin, syin, ṣad, 

ḍad, ṭa’, ẓa’, fa’, qaf, dan kaf disingkat menjadi “ṣif żaa ṡanan kam jaada 

syakhṣin qadsamaa, dam ṭayban rid fii tuqan ḍa’ẓaalimaa”. 
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Pada bagian akhir syair ditutup dengan kalimat bahasa Arab 

“Wallahu a’lam bi-muraadi” tanpa diikuti artinya dalam bahasa Melayu. 

3. Pusat Penyajian 

Sudut pandang pengarang yang digunakan pada teks Syair Tajwid 

Al-Qur’an adalah sudut pandang orang pertama. Pusat penyajian orang 

pertama menggunakan kata ganti “aku” seperti pada halaman pertama bait 

keempat baris pertama, “Hatiku kerap mendatangkan pilu,” dan pada 

halaman pertama bait kedelapan baris pertama, “Sekalipun aku bukan 

ahli.” Kata “hatiku” dan “aku” merujuk pada pengarang teks yang merasa 

pilu dan bukan seorang ahli (tafsir). Terkadang penyalin menggunakan 

kata ganti orang pertama “kami” dan “hamba”, seperti pada halaman 

delapan bait keempat baris pertama, “Inilah misalnya yang kami beri,” dan 

halaman empat belas bait kedua baris kedua “Hamba baca serta hendaklah 

kena.” 

Selain sudut pandang orang pertama, untuk menarik perhatian 

pmbaca atau pendengar dan mempertegas bagian pengajaran, digunakan 

juga unsur dialog dengan sapaan atau perintah yang memandang pembaca 

sebagai orang kedua, seperti, “Kemudian itu dengarlah tuan,” “Ketahuilah 

pula segala ikhwan,”  “Pada maknanya kaudapat sudah,” “Ẓa’ ‘ain lekas 

sebutkan,” “Satu pun jangan tuan lupakan,” “Dengar tuan ayyuhai 

gassani,” “Dengarkan pula hamba bercetera,” dan lain sebagainya. 

4. Gaya Bahasa 
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Gaya bahasa sastra kitab bersifat khusus (Taufiq, 2015: 89). Sama 

halnya dengan sastra kitab yang membahas tasawuf pasti banyak 

mengandung istilah tasawuf, Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai karya sastra 

yang bertujuan untuk mengajarkan ilmu tajwid tentu saja menggunakan 

banyak istilah tajwid. Selain istilah tajwid, istilah agama Islam dan istilah 

Arab juga banyak ditemui dalam sastra kitab. Istilah-istilah tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Kosa kata bahasa Arab: aṣḥab, hayawan, magfirah, ikhwan, ḥafiẓ, 

ismu, ta’rif, kaifiyah, ajmal, syahid, ittifaq, wazan, kalimah, 

kinayah, ‘inayah, kubra, khatam, ayuhai, raṣad, furu’, qaidah, 

maujud, gassani, latifah, syarah, qaṣadi, mautu, jauhari, dan 

gayyah. 

b. Istilah tajwid: zaidah, sukun, tanwin, iẓhar, ikhfa’, iqlab, idgam 

bigunnah, idgam bilagunnah, makhraj, muttaṣil, huruf syafatain, 

huruf isti’la, huruf ḥalaqum, tasydid, waqaf, washal, mad, harakat, 

dan saktah. 

c. Ungkapan dalam bahasa Arab: muhtaji ilaa rahmati rabbihil `l-

baaqi, fii bilaadi `l-jaziirah daaru `s-salaam, wa każaalika fii 

sanah, bismi `l-Laahi ‘r-Rahmaani `r-Rahiim, Ṣallallahu ‘alaihi 

wasalam, ilaahi `l-wahdiyah, Rabbi `l-‘izzati, dan wallahu a’lam 

bi-muraadi. 

Pengaruh sintaksis bahasa Arab dapat ditemui dalam naskah Syair 

Tajwid Al-Qur’an. Terdapat penggunaan kata adalah, adapun, dan, yaitu, 
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maka, dan apabila pada awal kalimat. Kata-kata tersebut menjadi 

pembuka atau tumpuan kalimat. 

Tanpa mengurangi tujuan syair yang bersifat didaktis, Syair Tajwid 

Al-Qur’an sebagai karya sastra tentu juga menggunakan diksi yang khas 

sastra, yaitu bahasa tingkat dua. Dapat dijumpai berbagai penggunaan 

majas pada syair. 

a. Litotes: Dinazamkan oleh fakir yang muhtaji ilaa rahmati 

rabbihil `l-baaqi, inilah syair fakir yang hayawan, bagi 

fakir jadi ingatan, sekalipun aku bukan ahli/  bodoh dan 

bebal tafsir sekali. 

b. Personifikasi: kalam dan kertas menjadi kawan, Nun dan 

tanwin bersusah payah, nun yang sukun tanwin 

bersaudara, tanwin dan ‘ain bertemu berlawan. 

c. Pleonasme: pada sebutan bunyi suara, dari dua bibir itu 

keluarnya, ingatkan pahamnya di otak kepala. 

d. Simile: arti saktah hai saudara/ ibarat memutuskan bunyi 

suara. 

B. Analisis Fungsi Syair Tajwid Al-Qur’an 

Sistem sastra Melayu klasik berlandaskan pada sebuah konsep yang menjamin 

keteraturan sistem tersebut, yaitu konsep Nur Muhammad. Nur Muhammad 

adalah sumber setiap benda dan landasan segala-galanya (Braginsky, 1998: 216). 

Dengan demikian sistem sastra juga berasal dari Nur Muhammad yang tersusun 

secara teratur, penuh makna, dan hierarki. 



182 
 

 
 

Sastra Melayu klasik yang hieraki terdiri dari tiga peringkat atau lingkup. 

Lingkup paling rendah yaitu ‘lingkup keindahan’ yang berkaitan dengan ‘jiwa’ 

(hati, nafsu hewani) pembaca yang tertekan hal negatif. Peringkat kedua yakni 

‘lingkup faedah’ yang mampu menguatkan dan menyempurnakan ‘akal’ manusia. 

Pada tingkatan tertinggi adalah ‘lingkup kesempurnaan rohani’ yang membuat 

hati nurani lebih ‘kamal’ sehingga karangan-karangan yang ditulis pengarang bisa 

menyempurnakan pengetahuan pembaca mengenai al-Khalik dan agamanya 

hingga mempengaruhi jiwa (Braginsky, 1998: 217). 

Syair Tajwid Al-Qur’an merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang 

dapat ditemui di dalamnya lingkup-lingkup keindahan, faedah, dan kamal. Syair 

ini pada mulanya adalah sebuah nazam yang kemudian disalin oleh Muhammad 

Saleh Tenku Abu Bakar dalam bentuk tulisan. Nazam adalah puisi Melayu klasik 

yang berasal dari kebudayaan Arab. Pada saat pedagang Arab berekspansi ke 

Melayu, mereka tidak datang hanya untuk berdagang tetapi juga menyebarkan 

agama Islam kepada masyarakat Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu di 

Malaka, Al-Qur’an telah dibacakan di masjid-masjid. Selain itu nasyid dan nazam 

juga banyak didendangkan di surau, istana, dan madrasah. Selain Al-Qur’an 

diperkenalkan pula ilmu tentang hadis, tauhid, fikih, tasawuf, dan tajwid kepada 

masyarakat Melayu (Bachik, 2004: 9). 

1. Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai Karya Sastra Penghibur Hati 

Syair sebagai karya sastra mengandung aspek keindahan. Keindahan 

dalam bait-bait yang terdapat pada syair memberikan fungsi estetis tersendiri, 

yaitu ketika maknanya tersampaikan dengan baik maka pendengar ataupun 
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pembaca merasa senang (Fauzi, 2015: 17). Dengan demikian sesuai dengan 

lingkup pertama, keindahan dalam syair akan mampu memberi efek 

kesenangan atau menghibur bagi pembacanya. 

Keindahan dalam Syair Tajwid Al-Qur’an tampak pada unsur-unsur yang 

membentuk syair, yakni musikalitas, korespondensi, dan gaya bahasa. Ketiga 

unsur tersebut membangun aspek keindahan yang memberi efek menghibur 

bagi pembaca. Ketiganya saling mengisi dan berhubungan dalam menjalin 

keindahan dalam syair. 

Musikalitas berkaitan dengan irama dan bunyi dalam tiap-tiap larik. Sesuai 

dengan konsensus puisi lama, syair memiliki pola yang ajeg, yakni bersajak 

penuh aaaa. Berhubung Syair Tajwid Al-Qur’an merupakan hasil dari sastra 

lisan, terkadang terdapat pelesapan bunyi akhir larik yang berfungsi untuk 

menyamakan rima pada bait. Contohnya ada pada bait berikut. 

Nun yang sukun ditanwin siapa 

Dengan qa’ apabila berjumpa 

Wajib bacaannya dengan ikhfa 

Sebarang tempat juga serupa  

(STA: 10) 

 

Min suu-in bacakan ikhfa 

Basyaran sawiyyaa janganlah lupa 

Min syai-in ayuhai bapa 

Linafsin syai-a ikhfa’ serupa//  

(STA: 10) 

 

Serta pula jangan kaulupa 

Nun yang mati tanwin sebapa 

Bacaan itu hendaklah di-ikhfa 

Sebelumnya ba’ huruf berjumpa 

(STA: 12)  
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Pada bait-bait di atas tampak beberapa kata ikhfa’ kehilangan hamzah atau 

glottal stop (‘) yang seharusnya menyertai namun tidak tercantum. Ada pula 

kata bapa dan sebapa yang seharusnya adalah bapak. Dua kata tersebut 

mengalami pelesapan untuk menyesuaikan dan memberi nada indah pada bait-

bait tersebut. 

Selain persamaan rima dan pelesapan bunyi, ada juga pengulangan kata 

atau repetisi dalam syair ini. Boulton mengatakan bahwa pengulangan bunyi 

atau kata atau frasa menimbulkan efek intelektual dan magis yang murni 

(Waluyo, 1995: 93). Repetisi dalam Syair Tajwid Al-Qur’an misalnya 

pengulangan kata nun pada awalan dua baris bait berikut. Repetisi tersebut 

berfungsi untuk menekankan hukum nun sukun atau tanwin yang sedang 

menjadi objek pengajaran.  

Nun yang sukun diberi terang 

Nun yang mati terkena serang 

Seperti min disebut orang 

Di dalam Quran banyak bersarang 

(STA: 3) 

 

Korespondensi atau hubungan antarlarik terlihat dari Syair Tajwid Al-

Qur’an yang larik dan baitnya koheren dan kohesi. Enjembemen atau 

pemenggalan lariknya mengikuti pemaparan mengenai ilmu tajwid yang 

sedang dibahas pada setiap bagian. Permisalannya ada pada saat penyebutan 28 

huruf hijaiah berikut. 

Alif itu huruf pertama 

Ba’ ta’ ketiganya nama 

Ṡa’ jim bilangan kelima 

Ḥa’ kha’ jua bersama 

 

Dal ẓal demikian jugalah 
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Ra’ zai sin jumlah 

Syin ṣad segera tambahlah 

Ḍad ṭa’ cepat bilanglah 

 

Ẓa’ ‘ain lekas sebutkan 

Gain fa’ jangan ditinggalkan 

Qof kaf segera masukkan 

Suatu pun jangan tuan lupakan 

 

Lam mim itupun ia 

Nun wau ha jugalah dia 

Lam alif hamzah sudah sedia 

Ya’ bilangan habis upaya 

 

Habis sudah kita ketahuilah 

Nun yang sukun tanwin sertalah 

Huruf hijaiah disebut telah 

28 hurufnya hanya terjumlah 

(STA: 4) 

 

Huruf-huruf hijaiah diletakkan pada tiap awal larik dan dikelompokkan 

dalam dua hingga tiga huruf kecuali huruf alif yang disebut sendiri pada awal 

bait-bait di atas. Selain penjelasan mengenai huruf hijaiah, penjelasan 

mengenai hukum-hukum nun juga memiliki pemenggalan yang khas dengan 

menyebut nomor atau jumlah hukumnya pada awal larik. 

Bermula iẓhar hukum pertamanya 

Kedua ikhfa’ ketiga iqlab-nya 

Keempat idgam atas ajmal-nya 

Empat itulah asal hukumnya 

(STA: 5) 

 

Gaya bahasa yang digunakan dalam Syair Tajwid Al-Qur’an yaitu register 

ilmu tajwid dan majas. Register ilmu tajwid berisi kosakata mengenai ilmu 

tajwid meliputi hukum bacaan, syarah (tanda) bacaan, dan jenis huruf berdasar 

tempat keluarnya bunyi huruf (makhraj). Sedangkan majas yang digunakan 

dalam syair ini setidaknya ada empat  majas, yakni litotes, personifikasi, 
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pleonasme, dan simile yang sudah disebutkan pada pembahasan mengenai 

struktur sastra kitab bagian gaya bahasa. 

2. Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai Karya Sastra Pembawa Faedah 

Bila biasanya sastra kitab yang menjelaskan ilmu tajwid menggunakan 

sarana narasi berupa kitab, maka Syair Tajwid Al-Qur’an menjadi unik karena 

pengajarannya menggunakan media syair. Sesuai dengan tujuan sastra kitab 

yang bersubstansi untuk memberi pengajaran tentang ajaran agama Islam 

(Taufiq, 2015: 27), Syair Tajwid Al-Qur’an berfungsi untuk menerangkan 

perihal ilmu tajwid kepada pembacanya.  

Seperti yang telah dituliskan pada awal naskah, syair ini merupakan syair 

yang dinazamkan sehingga masih termasuk dalam bagian sastra lisan. Hal 

tersebut disebabkan oleh karena pada masa itu mayoritas masyarakat masih 

buta huruf, sehingga digunakanlah syair yang dinazamkan supaya sering 

didengar oleh masyarakat dan kemudian menjadi hafal dan paham. Fungsi 

utama sastra lisan adalah sebagai penyimpan informasi dan sistem nilai yang 

relevan untuk masyarakat bersangkutan, dengan kata lain sastra lisan lebih 

mengutamakan fungsi tile (manfaat) daripada dulce (hiburan) (Taum, 2011: 

204). 

Penggunaan syair juga merupakan syiar agama Islam. Penyebar agama 

Islam dapat dengan leluasa mentransmisikan ajaran Islam jika menggunakan 

hal-hal yang dekat dengan mayarakat, yaitu kebudayaan. Seperti dakwah 

walisongo di Jawa yang menggunakan tembang, wayang, dan cerita maupun 

kepercayaan rakyat yang dimodifikasi sebagai perantara dakwah, syair di 
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Melayu juga digunakan untuk tujuan yang sama. Syair Tajwid Al-Qur’an yang 

membahas hukum-hukum bacaan dalam Al-Qur’an (terutama hukum nun 

sukun atau tanwin, mim sukun atau tanwin, dan gunnah) merupakan upaya 

untuk lebih mengenalkan ilmu tajwid kepada masyarakat umum dengan lebih 

lues karena sastra kitab tidak seperti kitab kuning yang bersifat segmentif 

kepada suatu golongan tertentu saja (Taufiq, 2015: 27). 

Sebagai sastra kitab yang memiliki sifat didaktis, Syair Tajwid Al-Qur’an 

memiliki diksi-diksi tertentu yang bertujuan untuk memberi efek partisipatoris. 

Sebelum memulai penjelasan mengenai bab baru biasanya penyalin akan 

mengambil perhatian melalui kata-kata seperti pada bait-bait berikut. 

Kemudian dari itu dengarlah tuan 

Inilah syair fakir yang hayawan 

....  

(STA: 2) 

 

Ketahuilah pula segala ikhwan 

Umum kepada laki-laki perempuan 

....  

(STA: 3) 

 

Dengarkan pula hamba bercetera 

Nun yang sukun tanwin bersaudara 

.... 

(STA: 5) 

 

Misalnya itu dengarlah ikhwan 

Sin dengan ta juga berlawan 

....  

(STA: 19) 

 

Dengarkan pula suatu kayfah 

Yang dinamakan idgam syamsiyah 

....  

(STA: 21) 
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Bacalah tuan seperti ṡumma 

Demikian lagi iqaama wa lammaa 

.... 

(STA: 21) 

 

Dapat ditemukan kata perintah seperti ‘dengarlah’, ‘dengarkan’, 

‘ketahuilah’, dan ‘bacalah’ yang bertujuan untuk menekankan kepada pembaca 

agar fokus dan memperhatikan bagian yang sedang dijelaskan tersebut. Ini sesuai 

dengan metode pengajaran yang dialogis sehingga tidak berkesan satu arah saja. 

Selain menjelaskan hukum ilmu tajwid, diberi pula contoh bacaan tiap 

hukumnya. Jika dalam satu hukum ada lima huruf, maka contohnya pun ada lima 

menyesuaikan huruf-huruf yang ada. Adanya contoh bacaan berfungsi untuk 

memperdalam pemahaman pembaca supaya mengetahui dengan jelas seperti apa 

penerapan ilmu tajwid dalam suatu bacaan. Contohnya pada bagian idgam 

bigunnah yang artinya bacaan yang dengung ketika nun mati atau tanwin bertemu 

dengan huruf ya’, wau, mim, dan nun (Tekan, 2003: 82). 

Misalnya itu nun yang mati 

Bertemu ya’ nyatalah pasti 

Min yaumin itu seperti 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan sebuti 

 

Nun yang mati lagi misalnya 

Berjuma nun itu sekiranya 

Min naba-i itu upamanya 

Idgam ma’a `l-gunnah juga bacaannya 

 

Nun yang mati berjumpa-jumpaan 

Dengan mim huruf ejaan 

Min masyaariq misal bacaan 

Idgam ma’a `l-gunnah bacaan Quran 

 

Nun yang mati pada tatkala 

Bertemu wau hurufnya pula 

Min waliyyi permatanya taala 
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Idgam ma’a `l-gunnah bacaan dibala 

(STA: 13) 

 

3. Syair Tajwid Al-Qur’an sebagai Karya Sastra Penyempurna Rohani 

Ketika seorang pengarang mencapai peringkat tertinggi dari sistem sastra 

Melayu klasik, karangannya akan memberi pengetahuan tentang ‘ilmu Allah’ 

yang dapat menyempurnakan hati nurani (rohani) pembacanya. Kesempurnaan 

rohani tersebut didapat saat pembaca  mendapat pengetahuan tentang tuhannya 

berikut seluk-beluk mengenai agamanya sehingga ia akan siap menerima 

wahyu atau ilham (Braginsky, 1998: 217). 

Pada setiap permulaan sastra Melayu klasik umumnya diawali dengan 

basmalah dan puji-pujian kepada Allah Swt., pun dengan Syair Tajwid Al-

Qur’an, yang berbunyi seperti berikut. 

Bismi `l-Laahi ‘r-Rahmaani `r-Rahiim 

 

Alhamdulillah puji yang tentu 

Empat puji ada di situ 

Semuanya kembali ke Tuhan yang satu 

Keesaan Tuhan tiada sekutu 

(STA: 2) 

 

Bacaan basmalah bertujuan untuk menyadarkan manusia sebagai makhluk  

Allah bahwa segala sesuatu tergantung pada rahmat dan karunia Allah, 

kehidupan, kematian, dan semua daya bekerja semata-mata tergantung 

kehendak-Nya (Bahreisy, 2004: 19). Dalam agama Islam basmalah adalah 

bacaan yang dianjurkan untuk dibaca setiap sebelum memulai suatu perkara 

sesuai dengan sabda Nabi Saw. berikut. “Setiap urusan (perbuatan) yang tidak 
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dimulai dengan Bismillahirahmanirrahim, maka terputuslah berkahnya 

(bagaikan anggota badan yang terkena penyakit kusta)” (Bahreisy, 2004: 18).  

Pujian dalam syair ini diwakili oleh bacaan hamdalah yang merupakan 

pengingat bagi pembaca untuk bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah 

diberikan oleh Allah, sekaligus menyanjung kebesaran Allah yang Mahasuci 

dan Maha Merajai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.  

Ibnu Jarir mengatakan, bahwa makna Alhamdulillah ialah segala syukur 

hanyalah dipersembahkan kepada Allah semata, bukan kepada apa yang 

disembah selain-Nya juga bukan kepada semua makhluk-Nya, karena 

nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba dan makhluk-Nya yang tidak 

dapat dihitung dan tidak terbatas (Bahreisy, 2004: 22). 

 

Setelah diawali basmalah dan hamdalah, bagian pembuka diikuti dengan 

selawat kepada Nabi Muhammad Saw.  

Selawatkan nabi penghulu Islam 

Ṣallallahu ‘alaihi wasalam 

Serta ashab-nya masuk di dalam 

Harapkan syafaatnya siang dan malam 

(STA: 2) 

 

Membaca selawat memiliki banyak keutamaan dan merupakan perintah 

Allah. Perintah tersebut termaktub dalam Qur’an surat Al-Ahzab ayat 56 yang 

artinya: 

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. 

Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al-Ahzab: 56). 
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Pada bait keempat dan kelimat halaman pertama atau bab “Tujuan 

Menulis” digambarkan bagaimana penyalin menceritakan kerisauan hatinya 

kepada pembaca. 

Kemudian dari itu dengarlah tuan 

Inilah syair fakir yang hayawan 

Duduk seorang berhati rawan 

Kalam dan kertas menjadi kawan 

 

Hatiku kerap mendatangkan pilu 

Ingatkan mereka yang telah lalu 

Diam di kuburnya lama berlalu 

Orang yang hidup lupa selalu 

(STA: 2) 
 

Hal tersebut merepresentasikan bahwa manusia sebagai makhluk adalah 

sesuatu yang lemah, tidak kekal, dan memerlukan zat yang memberi kekuatan. 

Manusia yang lemah harus mengisi kehidupannya di dunia dengan amal-amal 

kebaikan. Penyalin membuat syair yang dituliskan dalam kertas menggunakan 

kalam untuk mengabadikan buah pikirannya. Buah pikiran tersebut diharapkan 

menjadi amal jariah yang bisa terus mengalirkan pahala kebaikan meski 

penyalin telah wafat. Dalam sebuah hadits yang dikatakan bahwa, “Ada empat 

perkara yang mengalir pahalanya setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu: 

orang yang meninggal selagi giat-giatnya berjuang di jalan Allah, orang yang 

mengajarkan ilmunya, orang yang yang memberi sedekah, dan orang yang 

meninggalkan anak yang saleh dan anak itu selalu berdoa untuk 

kebahaagiannya (orang tua).” (HR. Ahmad dan Thabrani) (Yani, 2005: 220). 

Penyalin juga mengajak pembaca untuk mengingat kematian. Pesan yang 

dapat diambil adalah jangan sampai manusia meninggalkan dunia dengan sia-
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sia tanpa berbuat kebajikan. Orang yang sering mengingat kematian disebut 

sebagai Al-Kayyis atau orang yang cerdas. Sesuai dengan hadits dari Ibnu 

‘Umar ra. ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., “Lalu mukmin manakah 

yang paling cerdas? Beliau Saw., bersabda, “Ialah yang paling banyak 

mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk 

alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas” (HR. Ibnu Majah). 

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah 

Swt., kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Qur’an memiliki banyak keutamaan 

dan merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim. Menurut Rus’an sebelum 

menyelami Al-Qur’an terlebih dahulu harus diawali dengan mengenal bacaan 

dengan sempurna supaya maknanya dapat sampai kepada isi dan jiwa manusia. 

Untuk itu diperlukan ilmu tajwid yang disebut sebagai ilmu seni menyuarakan 

Al-Qur’an (Tekan, 2003: 5). 

Dalam sejarah Islam terdapat sebuah kisah mengenai Khalifah Umar bin 

Khattab yang masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Qur’an. Sebelum 

masuk Islam Umar adalah sosok panglima Quraisy yang keras, temperamental, 

dan memusuhi orang Islam. Suatu malam Umar pernah melihat Rasulullah 

Saw., sedang melaksanakan salat  di Kakbah dan membaca surat Al-Haqqah, 

Umar menyimak bacaan Rasulullah dan merasa takjub. Pada saat itu Umar 

mulai tertarik dengan Islam namun egonya masih berpegang teguh pada agama 

leluhur. 

Beberapa waktu kemudian Umar mendapat kabar bahwa adik dan adik 

iparnya telah memeluk Islam, Umar yang berang menemui mereka di 
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rumahnya lalu mendengar Khabbab bin Al-Art sedang mengajari keduanya 

surat Thaha. Umar dengan murka memukuli adik iparnya hingga tanpa sengaja 

memukul adiknya, Fatimah, yang berusaha melindungi suaminya. Setelah 

terjadi perdebatan, Umar yang mulai putus asa setelah melihat wajah adiknya 

berdarah merasa menyesal dan malu. Umar meminta shahifah atau lembaran 

kitab (Al-Qur’an yang pada saat itu belum dibukukan) untuk dibaca. Setelah 

bersuci dan membaca hingga surat Thaha ayat 14, Umar segera mencari Nabi 

Muhammad Saw. untuk mendeklarasikan diri telah masuk Islam (Al-

Mubarakfury, 1994: 106). 

Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah bahwa bacaan Al-Qur’an yang 

baik dan benar  mampu menghaluskan hati yang kasar, menjinakkan jiwa yang 

liar, bahkan menundukkan dan mengubah pendirian yang keras membaja 

(Tekan, 2003: 5). Oleh karena itu ilmu tajwid yang dipelajari dari Syair Tajwid 

Al-Qur’an dapat mengarahkan seseorang menuju kesempurnaan rohani. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap teks Syair Tajwid Al-Qur’an dapat 

diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Syair Tajwid Al-Qur’an merupakan naskah jamak koleksi British Library 

dengan kode EAP/153/11/12 dan EAP153/11/13. Teks yang digunakan untuk 

suntingan adalah EAP153/11/13. Suntingan teks Syair Tajwid Al-Qur’an 

menggunakan metode landasam atau legger. Setelah dilakukan penyuntingan 

dan kritik teks, dapat ditemukan adanya 6 lakuna, 2 subtitusi, dan 2 adisi. 

2. Analisis struktur sastra kitab dan fungsi dalam Syair Tajwid Al-Qur’an adalah 

sebagai berikut. 

a. Struktur sastra kitab terdiri dari struktur narasi yang berisi 

pendahuluan berupa doa, selawat, dan kepengarangan, isi yang berisi 

13 bagian mengenai ilmu tajwid, dan penutup; gaya penyajian yang 

interlinier; pusat penyajian yang menggunakan sudut pandang orang 

pertama; dan gaya bahasa yang mengandung istilah tajwid dan majas. 

b. Fungsi Syair Tajwid Al-Qur’an terdiri dari Syair Tajwid Al-Qur’an 

sebagai karya sastra penghibur hati, pembawa faedah, dan 

penyempurna rohani. Sebagai penghibur hati, Syair Tajwid Al-Qur’an 

terwujud dalam keindahan yang terdiri dari musikalitas, 
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korespondensi, dan gaya bahasa. Sebagai pembawa faedah, Syair 

Tajwid Al-Qur’an berfungsi untuk mengajarkan ilmu tajwid kepada 

masyarakat, syiar agama Islam, metode pengajaran dialogis, dan 

contoh-contoh penerapan ilmu tajwid. Sebagai penyempurna rohani, 

Syair Tajwid Al-Qur’an menyempurnakan rohani melalui bacaan 

basmalah, hamdalah, selawat, nasihat amal jariah, nasihat pengingat 

kematian, dan ilmu tajwid sebagai sarana untuk menyempurnakan 

bacaan Al-Qur’an supaya dapat menyempurnakan rohani manusia. 

B. Saran 

Kajian struktur sastra kitab dan analisis fungsi terhadap Syair Tajwid Al-

Qur’an dapat menjadi penambah khazanah keilmuan mengenai keindahan dan 

fungsi yang ada dalam teks mengenai ilmu tajwid. Masih ada banyak hal yang 

bisa digali dari Syair Tajwid Al-Qur’an, misalnya tekstologi, kodikologi, resepsi, 

dan semantik. Harapan peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya akan 

lebih baik jika dalam analisis isi dilakukan oleh filolog bersama ahli ilmu tajwid. 
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Lampiran 1 Halaman Awal Naskah 
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Lampiran 2 Bagian Isi Naskah  
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Lampiran 3 Halaman Akhir Naskah 

 

 

 

 


