
BAGAIMANA I’RAB SURAH AL-FATIHAH  

DALAM BAHASA INDONESIA ? 

 

Oleh : Hasysa 

 

 

Judul di atas merupakan respon dari permintaan salah seorang pengunjung 

“hasysa.wordpress.com” tentang i’rab surah al-Fatihah dalam bahasa Indonesia. 

I’rab merupakan istilah dalam kajian ilmu nahwu, yaitu analisis status gramatikal 

bahasa Arab. 

 

Dalam rangka memenuhi permintaan tersebut, maka tulisan ini disajikan terutama 

kepada yang menekuni ilmu nahwu, khususnya tentang i’rab. Tulisan kali ini 

adalah bagian pertama dan bagian kedua segera menyusul. Semoga bermanfaat.  

 

 

 الفاحتة سورة

ِ  الَْحْمد  ( 1) الَرِحيِ  الَرْْحَنِ  اّلَلِ  ِبْسمِ   يَْومِ  َماِلِ ( 3) الَرِحيِ  الَرْْحَنِ ( 2) الَْعالَِميَ  َرب   ّلِلَ

ينِ  تَِعي   َوِإََّيكَ  نَْعب د   ِإََّيكَ ( 4) ادل  اَط  اْهِدنَ ( 5) نَس ْ َ تَِقيَ  الِّص  س ْ اَط ( 6) الْم  ينَ  ِِصَ  اََّلِ

مْ  أَنَْعْمَت  وِب  غَْيِ  عَلَْْيِ مْ  الَْمْغض   (7) الَضال يَ  َوَل  عَلَْْيِ
 

 

I’rab (Analisis Status Gramatikal) Surah al-Fatihah 

 

(1) الَرِحيِ  الَرْْحَنِ  اّلَلِ  ِبْسمِ   
 

 .Jar dan majrur yang terkait dengan jumlah (frase) makhdzuf (hidden)  ِبْسمِ 

Partikel “ba’” berfungsi li al-isti’anah (untuk mohon pertolongan) 

atau lil ilshaq (untuk pendekatan), sedang asumsi frase yang hidden 

adalah أبتديء (aku memulai). Jar dan majrur dalam kedudukan 

nashab sebagai ma’ul bih (objek) yang didahulukan atau sebagai 

ibtida’ (pokok kalimat), sedang jar dan majrur dengan indikasi kasrah 

eksplisit, yang terkait dengan frase yang hidden merupakan khabar 

(komplemen/predikat) terhadap mubtada’ (pokok kalimat/subjek) 



yang hidden. 

 Mudhaf  ilaih (yang disandarkan dalam konstruksi genitif), sekaligus  اّلَلِ 

sebagai matbu’ (nomina yang diikuti keselarasannya), majrur dengan 

indikasi kasrah secara eksplisit. 

 الَرْْحَنِ 

لَرِحيِ ا  

Dua sifat Allah SWT, keduanya majrur sebagai tabi’ (nomina-adjektif 

yang menyelaraskan pada matbu’, dengan indikasi kasrah secara 

eksplisit. 

 Jumlah (frase) basmalah berkedudukan sebagai ibtida’ (pokok  

kalimat) الاعراب من لها حمل   ل  (frase yang tidak berkedudukan 

dalam status gramatikal). 

 

Arti dengan sistem  i’rab :  

 

“(Aku memulai) memohon pertolongan dengan menyebut Allah yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang” 

 

 

ِ  الَْحْمد   (2) الَْعالَِميَ  َرب   ّلِلَ  
 

 Mubtada’ (pokok kalimat/subjek), marfu’ dengan indikasi dhammah الَْحْمد  

secara eksplisit. 

 ِ  Jar dan majrur yang terkait dengan frase yang hidden, merupakan ّلِلَ

frase yang berkedudukan marfu’ sebagai khabar (komplemen/ 

predikat).  

منه بدل Sifat (nomina-adjektiva) bagi Allah atau َرب    (subtitusi dari 

“Allah”), sebagai mudhaf (konstruksi genitif) yang majrur dengan 

indikasi kasrah secara eksplisit. 

 Mudhaf ilaih (yang disandarkan dalam konstruksi genitif) yang الْعالَِميَ 

majrur dengan indikasi الياء sebagai ةنياب  (pengganti) kasrah karena 



melekat pada السامل املذك ر مجع  (maskulin gender jamak salim). 

 

Arti dengan sistem i’rab :  

 

“Adapun segala puji itu adalah milik Allah, (yaitu) Tuhan semesta alam” 

 

 

(3) الَرِحيِ  الَرْْحَنِ   
 

الَرْْحَِن 

 الَرِحيِ 

Dua sifat Allah SWT, keduanya majrur sebagai tabi’ (nomina-

adjektiva yang menyelaraskan pada matbu’, dengan indikasi kasrah 

secara eksplisit. 

 

Arti dengan sistem  i’rab :  

 

“Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” 

 

 

ينِ  يَْومِ  َماِلِ  (4) ادل   
 

 Sifat Allah SWT, keduanya majrur sebagai tabi’ (nomina-adjektiva َماِلِ 

yang menyelaraskan pada matbu’, dengan indikasi kasrah secara 

eksplisit. 

ينِ  يَْومِ  ادل   Mudhaf ilaih (yang disandarkan dalam konstruksi genitif) yang 

majrur dengan indikasi kasrah secara eksplisit. 

 

 

Arti dengan sistem  i’rab :  

 

“Yang menguasai hari pembalasan” 

 

 

 



د   ِإََّيكَ  تَِعي   َوِإََّيكَ  نَْعب  (5) نَس ْ  
 

 Dhamir munfashil (pronomina persona independen) dalam kedudukan  ِإََّيكَ 

nashab sebagai maf’ul bih (objek) yang didahulukan لالختصاص 
(berfungsi pengkhususan, bukan yang lain). 

د    Fi’il (verba) mudhari’ (kala kini dan mendatang/inperfect tense) yang  نَْعب 

marfu’ dengan indikasi dhammah secara eksplisit dan fa’ilnya 

(subjeknya) dhamir mustatir (pronomina persona implisit) secara 

wajib dengan asumsi حنن (kami). Jumlah (frase)  

 mabni , إَّيك نعبد Wau partikel ‘athaf (konjungsi) terhadap frase  َوِإََّيكَ 

fathah. 

تَِعي    Fi’il (verba) mudhari’ (kala kini dan mendatang/inperfect tense) yang نَس ْ

marfu’ dengan indikasi dhammah secara eksplisit, merupakan fi’il 

mu’tall ajwaf (huruf ‘ain fi’ilnya berupa huruf ‘illah, tengahnya 

kosong dari huruf shahih). 

 

Arti dengan sistem  i’rab :  

 

“Bukan kepada yang lain, hanya kepada Engkau kami menyembah dan bukan 

kepada yang lain, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.” 

 

 

اَط  اْهِدنَ  َ تَِقيَ  الِّص  س ْ ( 6) الْم   
 

 Fi’il (verba) amar (imperatif) mabni ‘ala hadzfi al-‘illati اْهِدنَ 

(berkonstruksi hidden huruf ‘illah) karena merupakan naqish ya’i 

(lam fi’il berupa huruf ‘illah) dan di sini berarti doa, dan ن  adalah 

dhamir muttashil (pronomina persona enklitika) dalam kedudukan 

nashab sebagai maf’ul bih (objek), sedang fa’ilnya (subjeknya) 

pronomina persona implisit secara wajib yang diasumsikan dengan 



 . أنت

اَط  َ  Maf’ul bih (objek) kedua yang manshub dengan meniadakan yang الِّص 

berstruktur kasrah karena verba هدى  merupakan fi’il (verba) 

muta’addi (transitif) satu maf’ul (objek) dan dapat menjadi dua objek 

dengan memfungsikan  الالم seperti أقوم يه ليتل هيدي   atau dengan 

مس تقي ِصاط اىل  لهتدى وإنك seperti إىل  , tetapi biasanya sebagian 

ahli nahwu memperluasnya dengan pengecualian, sehingga asumsi : 

“ تَِقيِ  اْهِدنَ  س ْ اِط الْم  َ للِّص  ” atau “ مس تقي ِصاط اىل اْهِدنَ  ”  

dianalisis اخلافض بزنع  (meniadakan yang berstruktur kasrah) 

تَِقيَ  س ْ ِّصاطال Sifat (nomina-adjektiva) kata الْم   , yang merupakan struktur 

bentuk mu’tall dengan ‘ain fi’il berupa huruf ‘illah, yang asalnya 

 yang manshub karena menyelaraskan dengan kata maushuf , مس تقوم

atau sebagai tabi’ yang harus menyelaraskan dengan matbu’. 

 

Arti dengan sistem  i’rab :  

 

“(Ya Allah, kami mohon kepada Engkau) tunjukilah kepada kami  

ke jalan yang lurus.” 

 

 

اَط  ينَ  ِِصَ مْ  أَنَْعْمَت  اََّلِ وِب  غَْيِ  عَلَْْيِ مْ  الَْمْغض   (7) الَضال يَ  َوَل  عَلَْْيِ
 

اَط ِِصَ   Badal muthabiq (substitusi muthabiq) dari  اَط َ  yang manshub ,الِّص 

dengan indikasi fathah secara eksplisit. 

ينَ   Isim maushul (pronomina relatif) dalam kedudukan jarr sebagai اََّلِ

mudhaf ilaih (yang disandarkan dalam konstruksi genitif). 



 Fi’il madhi (verba kala lampau/past tense/perfect) mabni sukun أَنَْعْمَت 

karena berkonjungsi dengan dhamir (pronomina persona enklitika) 

kedudukan rafa’ mutaharrik (berharakah). التاء dhamir muttashil 

(pronomina persona enklitika) dalam kedudukan rafa’ sebagai fa’il 

(subjek). Lalu jumlah (frase) verbal  أَنَْعْمَت tidak berkedudukan dalam 

i’rab ( الاعراب من لها حمل ل ) karena sebagai shilatu al-maushul 

(kata yang berkonjungsi dengan pronomina relatif) 

مْ   . أَنَْعْمَت  Jarr dan majrur yang terkait dengan kata عَلَْْيِ

 عَلَْْيِمْ  Badal (sub stitusi) dari dhamir (pronomina persona) pada kata غَْيِ 

atau pada kata  َين  atau sebagai na’at (nomina-adjektival) untuk اََّلِ

kata  َين  . اََّلِ

وِب   Mudhaf ilaih (yang disandarkan dalam konstruksi genitif) yang الَْمْغض 

majrur dengan indikasi kasrah secara eksplisit. 

مْ   Jarr dan majrur dalam kedudukan rafa’ sebagai naibu al-fa’il عَلَْْيِ

(pengganti subjek) dari kata  وِب  .yang merupakan isim maf’ul الَْمْغض 

 Wau partikel ‘athaf (konjungsi) dan bukan sebagai huruf zaidah َوَل 

(ekstra) yang berfungsi لتأكيد (untuk emphasis/penegasan makna) 

untuk النفي (struktur negasi), yaitu penafian (penegasian) pada makna 

 .dan ini merupakan tambahan pemantapan makna , غَْيِ 

مْ  Ma’thuf terhadap kata الَضال يَ  وِب  عَلَْْيِ   yang majrur dan indikasinya ,الَْمْغض 

 املذك ر مجع kasrah karena melekat pada (pengganti) نيابة sebagai الياء

 .(maskulin gender jamak salim) السامل



Arti dengan sistem  i’rab :  

 

“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada 

mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)  

mereka yang sesat.” 

 

 

Catatan Pelengkap 

 

Dalam surah al-Fatihah banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, antara lain 

yang pokok : 

 

1. Alif dan lam (ال) pada kata امحلد yang lebih tepat (shahih) berfungsi للجنس 
(untuk jenis/macam) karena pada hakikatnya segala jenis atau segala macam 

puja dan puji adalah untuk atau milik Allah SWT. 

 

2.  Surah ini disebut dengan al-fatihah karena sebagai permulaan al-Qur’an, ummu 

al-kitab (induk al-Qur’an) karena mengandung menurut pendapat yang lebih 

shahih disebut surah Makkiyah (turun di Mekkah), as-sab’u min al-matsani 

(tujuh ayat yang berulang-ulang), al-wafiyyah (penuh isi), al-kafiyyah 

(komprehensif), asy-syafiyyah (penyembuhan), ar-raqiyyah (bacaan doa 

ruqyah), al-kanz (padat isi), dan al-asas (fundamental). 

 

3. Kata غي selamanya berstruktur مفرد مذكر  (maskulin gender tunggal) dan jika 

terdapat dalam struktur kalimat yang dikonjungsikan dengan kata mu’annats, 

maka fi’il (verba) yang terkait boleh diberi sufiks اتء التأنيث (ta’ untuk feminin 

gender). 

 

4. Akhir surah al-fatihah adalah farse ال ي ل و الض   , sedangkan kata آمي tidak 

termasuk di dalamnya dan juga bukan dari al-qur’an secara mutlak. Kata  آمي 

merupakan isim (nomina) yang berarti اس تجب (kabulkanlah) dan disunnatkan 

membacanya untuk penutup surah al-fatihah. Lalu kata ini terdapat dua versi, 

yaitu   املد (panjang) : آمي; dan التقصي (pendek) : أمي. 
 



5. Menurut pendapat yang lebih kuat surah al-fatihah merupakan surah secara 

lengkap yang pertama kali turun dan Nabi saw memerintahkan untuk  

menjadikannya permulaan al-Qur’an, sedangkan menurut konsensus (ijma’) 

yang pertama kali turun adalah surah al-‘Alaq. Hal ini tidak bertentangan 

dengan penjelasan As-Suyuthi dalam al-Itqan, bahwa yang pertama kali turun 

adalah  ربك ابمس اقرأ املدثر أهيا َّي  ,  , dan surah al-fatihah. 

 

Kesimpulan 

1. I’rab sebagai suatu sistem analisis status gramatikal bahasa Arab merupakan 

bagian dari kajian ilmu nahwu sebagai salah satu ilmu alat untuk dapat 

membaca dan memahami literatur Islam, terutama al-Qur’an dan al-Hadits. 

2. Untuk melengkapi pendalaman i’rab pada khususnya dan ilmu nahwu pada 

umumnya diperlukan ilmu yang lain, seperti ilmu sharaf (morfologi), balaghah 

(retorika), manthiq (logika), dan ilmu-ilmu alat lainnya. 

Wallahu a’lam nishshawwab.  
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