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Hal-hal yang Mempengaruhi I’rab Isim 
 Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa I’rab Isim itu hanya tiga saja, yaitu: 
Rafa’, Nashab, dan Jarr. Nah, materi berikut ini adalah rincian hal apa saja yang 
mempengaruhi tiga i’rab Isim tersebut. Yakni hal apa saja yang menjadikannya ber-I’rab 
Rafa’, hal apa saja yang menjadikannya ber-I’rab Nashab, dan hal apa saja yang 
menjadikannya ber-I’rab Jarr? Berikut rinciannya. 

1. Penyebab Isim Ber-I’rab Rafa’ 
 Isim ber-I’rab Rafa’ dengan tanda dasar Dhammah, manakala menempati posisi 
sebagai: Mubtada`, Khabarul Mubtada`, Isim Kâna beserta kerabatnya, Khabar Inna besarta 
kerabatnya, Fâ’il, dan Nâ`ibul Fâ’il.  

a. Posisi sebagai Mubtada` 

Sebagaimana telah dibahas di materi yang telah lalu, Mubtada` merupakan posisi 
i’rab Rafa’, dengan tanda dasar Dhammah.  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

مُ  ُِدْين ُُاإِلْسَلا  اْلْاقِ 
Islam itu agama kebenaran 

Al-Islâm[u] : Marfu’ karena sebagai Mubtada`, bertanda Dhammah 

b. Posisi sebagai Khabarul Mubtada` 

Sebagaimana juga telah dibahas di materi yang telah lalu, Khabarul Mubtada` juga 
merupakan posisi i’rab Rafa’, dengan tanda dasar Dhammah.  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

م ُ  اْلْاق ُُِِدْينُ اإِلْسَلا
Islam itu agama kebenaran 

Dîn[u] : Marfu’ karena sebagai Khabarul Mubtada`, bertanda Dhammah 

c. Posisi sebagai Isim Kâna beserta kerabatnya 

Sebagaimana juga telah dibahas di materi yang telah lalu, bahwa Isim Kâna beserta 
kerabatnya merupakan posisi i’rab Rafa’, dengan tanda dasar Dhammah. 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

مُ كااناُ  اْلْاق ُِِدْيناُُاإْلِْسَلا
Islam adalah agama kebenaran 

Al-Islâm[u] : Marfu’ karena sebagai Isim Kâna, bertanda Dhammah 

d. Posisi sebagai Khabar Inna beserta kerabatnya 

Sebagaimana juga telah dibahas di materi yang telah lalu, bahwa Khabar Inna beserta 
kerabatnya merupakan posisi i’rab Rafa’, dengan tanda dasar Dhammah.  
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 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

ماُ  اْلْاق ُُِِدْينُ ِإنَُّاإْلِْسَلا
Sungguh Islam adalah agama kebenaran 

Dîn[u] : Marfu’ karena sebagai Khabar Inna, bertanda Dhammah  

e. Posisi sebagai Fâ’il 

Sebagaimana juga telah dibahas di materi yang telah lalu, bahwa Fâ’il merupakan 
posisi i’rab Rafa’, dengan tanda dasar Dhammah.  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

 زاْيدُ قااماُ
Zaid telah berdiri 

Zayd[un] : Marfu’ karena sebagai Fâ’il, bertanda Dhammah 

f. Posisi sebagai Nâ`ibul Fâ’il 

Sebagaimana juga telah disinggung di materi yang telah lalu, bahwa Nâ`ibul Fâ’il 
merupakan posisi i’rab Rafa’, dengan tanda dasar Dhammah.  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

 ابُ اْلبُاف ِتحاُ
Pintu itu telah dibuka 

Al-Bâb[u] : Marfu’ karena sebagai Nâ`ibul Fâ’il, bertanda Dhammah 

2. Penyebab Isim Ber-I’rab Nashab 
 Isim ber-I’rab Nashab dengan tanda dasar Fathah, manakala menempati posisi sebagai: 
Khabar Kâna beserta kerabatnya, Isim Inna besarta kerabatnya, Mafâ’îl (Maf’ûl Bih, Maf’ûl Fîhi, 
Maf’ûl Li-Ajlihi, dan Maf’ûl Muthlaq), Hal, Tamyiz, dan Munada.   

a. Posisi sebagai Khabar Kâna atau kerabatnya 

Sebagaimana juga telah dibahas di materi yang telah lalu, bahwa Khabar Kâna atau 
kerabatnya merupakan posisi i’rab Nashab, dengan tanda dasar Fathah.  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

م ُ ُاإْلِْسَلا ُاْلْاق ُُِِدْينُاكاانا
Islam adalah agama kebenaran 

Dîn[a] : Manshub karena sebagai Khabar Kâna, bertanda Fathah. Dan dia 
Mudhâf 

b. Posisi sebagai Isim Inna beserta kerabatnya 

Sebagaimana juga telah dibahas di materi yang telah lalu, bahwa Isim Inna beserta 
kerabatnya merupakan posisi i’rab Nashab, dengan tanda dasar Fathah.  
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 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

مُاِإنَُّ  اْلْاق ُِِدْين ُُاإْلِْسَلا
Sungguh Islam adalah agama kebenaran 

Al-Islâm[a] : Manshub karena sebagai Isim Inna, bertanda Fathah 

c. Posisi sebagai Mafâ’îl  

Mafâ’îl adalah bentuk jamak dari Maf’ûl, yaitu Isim yang ber-i’rab Nashab disebabkan 
oleh pengaruh Fi’il yang datang sebelumnya. Ia memiliki beberapa macam, diantara yang 
terpenting adalah: Maf’ûl Bih, Maf’ûl Fîhi (Zharf), Maf’ûl li-Ajlih, dan Maf’ûl Muthlaq. Berikut 
rinciannya. 

1) Maf’ûl Bih 

 Ciri-ciri dan ketentuan 

 Isim yang berarti Objek bagi fi’il yang ada di dalam kalimat 

زاْيد ُُ  ِكتاابًُي اْقراأُ 
 

 Posisinya bisa mendahului fi’il dan fa’il 

زاْيدُ ُِكتاابًُ ُي اْقراأُ 
ُزاْيدُ ُِكتاابًُي اْقراأ ُُ

 Jumlahnya bisa lebih dari Satu 
- Bisa asalnya mubtada` dan khabarnya, sebagaimana telah lalu 

dalam pembahasan zhanantu dan kerabatnya 

ُ ِجرًاظان اْنت  ُزاْيًداَُتا
Aku mengira Zaid itu seorang pedagang 

- Bisa tidak berasal dari mubtada` dan khabarnya 

ُ ُزاْيًداُداْرًساعالَّْمت 
Aku telah mengajari Zaid suatu pelajaran 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

 الدَّْرسُافاِهماُزاْيد ُ
Zaid telah memahami pelajaran 

Al-Dars[a] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Bih, bertanda Fathah 

ُ ُزاْيًداُداْرًساعالَّْمت 
Aku telah mengajari Zaid suatu pelajaran 
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Zaid[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Bih 1, bertanda Fathah 

Dars[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Bih 2, bertanda Fathah 

2) Maf’ûl Fîhi (Zharf) 

 Ciri-ciri : Isim yang berarti Keterangan Tempat atau Keterangan Waktu bagi 
fi’il yang datang sebelumnya. 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

ُ ُُلاْيًَلُُاْلقامارُ ظاهارا
Rembulan itu tampak pada waktu malam 

Layl[an] : Manshub karena sebagai Zharaf, bertanda Fathah 

انُُِواساطُاق اعاداُزاْيد ُ ْيدا ُاْلما
Zaid duduk di tengah lapangan 

Wasath[a] : Manshub karena sebagai Zharaf, bertanda Fathah. Dan dia Mudhâf 

3) Maf’ûl li-Ajlih 

 Ciri-ciri dan ketentuan 

 Isim yang berarti Alasan yang melatar-belakangi fi’il sebelumnya 

 Berupa Mashdar (bentuk Isim) dari fi’il aktifitas hati (af’âlul qulûb). 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

ُزاْيد ُ ُلِْلِعْلِمُُطالاًباسااف ارا
Zaid melakukan perjalanan demi menuntut ilmu 

Thalab[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl li-Ajlih, bertanda Fathah 

ُلاه ُمااُت اقادَّماُِمْنُذانِْبهُُِِإْْياانًُماْنُصااماُراماضااناُ  وااْحِتسااًبُغ ِفرا
Barang siapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan berharap pahala 
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu   

Îmân[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl li-Ajlih, bertanda Fathah  

4) Maf’ûl Muthlaq 

 Ciri-ciri dan ketentuan  

 Isim yang memiliki salah satu dari arti: penegasan fi’il terkait, 
menerangkan bentuk fi’il terkait, dan menerangkan jumlah 
terjadinya fi’il terkait yang datang sebelumnya. 

ُ ُُِإْْياانًُآماْنت 
Aku benar-benar beriman 
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ُاْلِقطُُّ  اْْلاسادُُِو ث  ْوبُاواثابا
Kucing itu melompat seperti lompatannya singa 

ُ  ِفُاْلي اْومُُِأاْكلاةًُأاكاْلت 
Aku makan sekali dalam sehari 

 Bisa berupa Mashdar dari fi’il terkait dan juga Mashdar dari fi’il yang 
semakna dengan fi’il terkait. 

ُ ُج ل ْوًساجالاْست 
ُ ُ)ق  ع ْوًداُ=ُج ل ْوًسا(ُق  ع ْوداًُجالاْست 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

ُ ُُِإْْياانًُآماْنت 
Aku benar-benar beriman 

Îmân[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Muthlaq, bertanda Fathah 

ُاْلِقطُُّ  اْْلاسادُُِو ث  ْوبُاواثابا
Kucing itu melompat layaknya lompatan singa 

Wutsûb[a] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Muthlaq, bertanda Fathah. Dan dia 
Mudhâf 

ُ  ِفُاْلي اْومُُِأاْكلاةًُأاكاْلت 
Aku makan sekali dalam sehari 

Aklat[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Muthlaq, bertanda Fathah 

Catatan: 

Lafazh-lafazh tertentu bisa menggantikan maf’ul muthlaq dan menyandang i’rab maf’ul 
muthlaq. Yaitu:  
- Sifat dari mashdar yang dibuangُ 

ُ(جايِ داًُت اعالُّماًُُأات اعالَّمُ )ُجايِ داًُُأات اعالَّمُ 
Aku akan belajar dengan baik 

Cara meng-i’rab: 
Jayyid[an] : Manshub karena sebagai na`ib Maf’ul Muthlaq, bertanda fathah 

- Penyebutan jumlah terjadinya fi’il terkait 

ثًُأ باْسِمل ُ ُثاَلا
Aku membaca basmalah sebanyak tiga kali 

Cara meng-i’rab: 
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Tsalâts[an] : Manshub karena sebagai na`ib Maf’ul Muthlaq, bertanda fathah 

d. Sebagai Hâl 

Hâl artinya keadaan. Maksudnya di sini adalah isim dengan i’rab Nashab yang 
menerangkan keadaan, dengan tanda dasar Fathah.  

 Ciri-ciri 

 Menerangkan keadaan Fâ’il atau keadaan Maf’ûl Bih terkait Fi’il yang 
ada dalam suatu kalimat. Pada umumnya diartikan: Sambil, Sedang, 
atau Dengan/dalam keadaan. Contoh Hâl menerangkan keadaan 
Fâ’il: 

ُجااِلًسا ُأاْشراب 
Aku minum (sambil) duduk 

Contoh Hâl menerangkan keadaan Maf’ûl Bih: 

ُجااِلًساُواجاْدت كُا
Aku mendapatimu (sedang) duduk  

 Umumnya berupa isim nakirah dengan pola Isim Fâ’il atau Isim Maf’ûl. 
Di antaranya yaitu: 

Pola Isim Maf’ul Pola Isim Fa’il 
 فااِعلُ  ماْفع ْولُ 

ُم ْفعالُ ،ُم فاعَّلُ ،ُم فااعالُ  ُم ْفِعلُ ،ُم فاعِ لُ ،ُم فااِعلُ 

 م ن ْفاِعلُ ،ُِعلُ م ْفتُا،ُم ت افاعِ لُ ،ُم ت افااِعلُ  م ن ْفاعالُ ،ُلُ م ْفت اعُا،ُم ت افاعَّلُ ،ُم ت افااعالُ 

ُم ْست اْفعالُ  ُم ْست اْفِعلُ 
 

لاِةُ)م ْست اْفِعلا(ُم ْست اْقِبلُاأ صالِ يُ ُاْلِقب ْ
Aku shalat (sambil) menghadap kiblat 

 Hâl bisa berupa Jumlah dan Syibhul Jumlah. 

Contoh Hâl berupa Jumlah:ُ 

م ه َُماْر ْوحُ ُواجاْدتُ  ُزاْيًداُقادا
Aku mendapati Zaid (sedang) kakinya terluka 

اْلق ْرآنُاُواجاْدتُ   زاْيًداُي اْقراأُ 
Aku mendapati Zaid (sedang) membaca al-Qur`an 

Contoh Hâl berupa Syibhul Jumlah: 

ُزاْيًداُِفُاْلماْسِجدُُِواجاْدتُ 
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Aku mendapati Zaid (sedang) di masjid 

ُزاْيًداُأامااماُاْلماْسِجدُُِواجاْدتُ 
Aku mendapati Zaid (sedang) di depan masjid 

 Contoh dan cara meng-i’rab 

 عالاىُالسَّيَّاراةُُِاجااءاُزاْيد ُرااِكبًُ
Zaid datang (sambil) mengendarai mobil 

Râkib[an] : Manshub karena sebagai Hâl, bertanda Fathah 

ُالسَّيَّاراةُا  جااءاُزاْيد ُي ارْكاب 
Zaid datang (sambil) mengendarai mobil 

Jumlah Yarkab[u] di posisi i’rab Nashab karena sebagai Hâl 

e. Sebagai Tamyîz 

Tamyîz artinya hal mengistimewakan atau membedakan. Maksudnya di sini adalah 
isim ber-i’rab Nashab yang menerangkan hal spesifik atau pembeda dari Isim atau 
Ungkapan sebelumnya yang masih umum atau global, dengan memiliki tanda dasar 
Fathah.   
 Ciri-ciri 

 Menerangkan hal spesifik atau pembeda dari isim tertentu yang 
datang sebelumnya. Contoh: 

ُك ْوبًُ ُمااءًُُشارِْبت 
Aku meminum segelas (spesifiknya) air 

Penyebutan air (mâ`[an]) adalah sebagai penjelas bagi kata segelas 
(kûb[an]) yang masih umum, atau sebagai pembeda dari zat cair 
lainnya, seperti susu, madu, minyak, dll. 

 Menerangkan spesifikasi hal tertentu yang dibicarakan sebelumnya. 
Contoh: 

ِبُ ُِعْلًماواعاِليٌُّأاْكث ار ه ْمُ ِجْسًماز هاْْي ُأاْكَبا ُالطَُّلَّ
Zuhair adalah yang paling besar (spesifiknya) badannya di antara murid-
murid, sedangkan Ali adalah yang paling banyak di antara mereka 
(spesifiknya) ilmunya. 

Penyebutan badan (jism[an]) adalah sebagai penjelas bagi ungkapan 
sebelumnya yang masih umum “Zuhair adalah paling besar di antara 
murid-murid”, yang belum jelas apanya?. Boleh jadi dia paling besar 
tasnya, kepalanya, matanya, dll.  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 
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ُك ْوبًُ ُمااءًُُشارِْبت 
Aku meminum segelas air 

Mâ`[an] : Manshub karena sebagai Tamyîz, bertanda Fathah 

ِبُ ُِعْلًماواعاِليٌُّأاْكث ار ه ْمُ ِجْسًماز هاْْي ُأاْكَبا ُالطَُّلَّ
Zuhair adalah yang paling besar (spesifiknya) badannya di antara murid-
murid, sedangkan Ali adalah yang paling banyak di antara mereka 
(spesifiknya) ilmunya. 

Jism[an] : Manshub karena sebagai Tamyîz, bertanda Fathah 

‘Ilm[an] : Manshub karena sebagai Tamyîz, bertanda Fathah 

f. Ketika didahului Harf Lâ al-Nâfiyah lil-Jinsi 

Lâ al-Nâfiyah lil-Jinsi adalah Harf Lâ ( ال ) yang berfaidah menafikan isim jenis (bukan 
isim ‘alam/nama) yang datang setelahnya. Isim jenis tersebut diistilahkan dengan Isim Lâ 
al-Nâfiyah lil-Jinsi, dengan ketentuan ber-i’rab Nashab dengan tanda dasar Fathah.  

 Ciri-ciri dan ketentuan 

Saat ada Harf Lâ ( ال ) yang disusul dengan Isim Nakirah (tidak ber alif- lam) yang 
menunjukkan jenis (bukan nama) 

ُ ُُحاْولُاالا ُِبهلِلُُق  وَّةُاواالا  ِإالَّ
Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya 

ُ مُُِِعزَّةُاالا ُِبإْلِْسَلا  ِإالَّ
Tiada kemuliaan kecuali dengan Islam 

‘Izzat[a] : Manshub karena sebagai isim lâ al-nâfiyah lil-jinsi, bertanda Fathah 

g. Sebagai Munâdâ  

Munâdâ artinya: yang dipanggil. Yang dimaksud di sini adalah Isim yang datang 
setelah Harf Nidâ`, yaitu harf yang fungsinya untuk memanggil. Harf Nidâ` sendiri 
adalah: 

Hai, wahai  يُا،ُأُا 
Isim yang datang setelah salah satu dari harf nida` ini disebut Munâdâ. Contoh: 

ُزاْيدُ   يا
Wahai/Hai Zaid 

Yâ : Harf Nidâ` 

Zaid[u] : Munâdâ 
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Dan Munâdâ akan ber-i’rab Nashab saat berupa: Munâdâ sekaligus Mudhâf; dan berupa: 
Munâdâ Nakirah Ghairu Maqshûdah.   

1) Munâdâ sekaligus Mudhâf   

 Ciri-ciri : Munâdâ merangkap sebagai Mudhâf 

ُ ُهللِاُُراس ْولُايا
Wahai Rasulullah, … 

ُ ِمُاْْناض واُأ مَّةُايا  اإْلِْسَلا
Wahai umat Islam, bangkitlah  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya: 

ُ ُهللِاُُراس ْولُايا
Wahai Rasulullah, … 

Rasûl[a] : Manshub karena sebagai Munâdâ, bertanda Fathah. Dan dia 
Mudhâf. 

2) Nakirah Ghairu Maqshûdah  

 Ciri-ciri : Munâdâ tidak terfokus atau tertuju pada satu individu tertentu 

ُ ُِاْجتاِهدُُْاطاالِبًُيا
Wahai murid (siapapun itu), bersungguh-sungguhlah  

 Contoh dan cara meng-i’rabnya: 

ُ ُِاْجتاِهدُُْاطاالِبًُيا
Wahai murid (siapapun itu), bersungguh-sungguhlah  

Thâlib[an] : Manshub karena sebagai Munâdâ, bertanda Fathah   
Catatan:  
Munâdâ selain dua macam di atas dihukumi Mabni dengan dhammah tanpa Tanwin, 
diposisi I’rab Nashab karena sebagai Munâdâ. Contoh:  

ُ ُُحايُُّيا ُق اي ُّْومُ يا
Wahai Dzat yang mahahidup dan mahaterjaga 

Cara meng-i’rabnya: 

Hayy[u] : Mabni dengan dhammah karena berupa Nakirah Maqshûdah, di 
posisi I’rab Nashab karena sebagai Munâdâ. 

Qayyûm[u] : Mabni dengan dhammah karena berupa Nakirah Maqshûdah, di 
posisi I’rab Nashab karena sebagai Munâdâ. 

ُأاي ُّهااُ  النَّاسُ يا
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Wahai sekalian manusia 
Ayy[u]hâ : Mabni dengan dhammah karena berupa Nakirah Maqshûdah, di 

posisi I’rab Nashab karena sebagai Munâdâ. Sedangkan hâ adalah 
huruf tambahan. 

Al-Nâs[u] : Marfu’ karena sebagai badal bagi Ayyu (dengan mengikuti bentuk 
fisik harakatnya saja), bertanda Dhammah. 

h. Sebagai Mustatsnâ dengan Illâ 

Mustatsnâ dengan Illâ artinya isim yang dikecualikan khusus menggunakan harf 
istitsnâ` Illâ yang datang setelahnya, dengan arti yang berkebalikan dari ungkapan 
sebelum lafazh Illâ.  

 Ciri-ciri 

 Terdiri dari Mustatsnâ Minhu (yang terkecualikan darinya), Harf  
Istitsnâ` Illâ (harf pengecualian Illâ), dan Mustatsnâ (yang 
terkecualikan)  

ُالطَُّلَّبُ  ُزاْيًداُحاضارا ُ ِإالَّ
Para murid telah hadir kecuali Zaid 

Al-Thullâb[u] : Mustatsnâ Minhu 

Illâ : Harf  Istitsnâ` 

Zaid[an]  : Mustatsnâ  
 Rangkaian bisa berupa kalimat positif (tidak berawalan huruf nafi). 

ُزاْيًدا ُِإالَّ ُالطَُّلَّب  ُ حاضارا
Para murid telah hadir kecuali Zaid 

 Contoh dan cara meng-i’rabnya  

Illâ : Mabni dengan sukun, karena dia Harf 

Zaid[an] : Manshub karena sebagai Mustatsnâ, bertanda Fathah  

Catatan: 
 Jika berupa kalimat negatif (didahului harf nafi), maka dengan memperhitungkan 

ada-tidaknya Mustatsnâ Minhu atau sempurna atau tidaknya kalimat sebelum Illâ. 

Jika ada, maka bisa dengan dua cara:  

 Ber-i’rab Nashab  

ُ ُِإالَّ ُالطَُّلَّب  ُزاْيًدامااُحاضارا
Para murid tidak hadir kecuali Zaid 

Zaid[an] : Manshub karena sebagai Mustatsnâ, bertanda Fathah 
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 Ber-i’rab mengikuti i’rab Mustatsnâ Minhu dengan status sebagai Badal  

ُ ُُالطَُّلَّبُ مااُحاضارا ُ زاْيدُ ِإالَّ
Para murid tidak hadir kecuali Zaidُ 

Zaid[un] : Marfu’ karena sebagai Badal dari al-Thullâb[u], bertanda Dhammah 

ُ ُِإالَّ با ُالطَُّلَّ  زاْيًدامااُذاكاْرت 
Aku tidak ingat para murid kecuali Zaid 

Zaid[an] : Manshub karena sebagai Badal dari al-Thullâb[a], bertanda Fathah 

Jika tidak ada, maka Mustatsnâ ber-i’rab sebagaimana saat harf nafi dan Harf  Istitsnâ` 
tidak ada.  

ُ ُمااُحاضارا ُزاْيدُ ِإالَّ
Tidak ada yang hadir kecuali Zaid 

Seolah-olah kita mengharokati: 

ُزاْيدُ   حاضارا
Illâ   : Mabni dengan sukun, karena dia Harf 

Zaid[un] : Marfu’ karena sebagai Fa’il, bertanda Dhammah 

ُ ُمااُذاكاْرت   ُزاْيًداِإالَّ
Aku tidak ingat kecuali Zaid 

Seolah-olah kita mengharokati: 

ُزاْيدًُ  اذاكاْرت 

Zaid[an] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Bih, bertanda Fathah 

Yaitu dengan mengabaikan keberadaan harf nafi dan harf istitsna`.  

Kesimpulan:  
a. Jika kalimatnya positif, maka mustatsna ber-I’rab nashab, sebagai mustatsna 

b. Jika kaliamtnya negatif, maka dilihat apakah menyebutkan mustatsna minhu: 

1. Jika  menyebutkan, maka boleh dua kemungkinan: 

1) ber-I’rab nashab, sebagai mustatsna  

2) ber-I’rab mengikuti I’rab mustatsna minhu, sebagai badal 

2. Jika tidak menyebutkan, maka ber-I’rab menurut tuntutan kalimat dengan 
mengabaikan keberadaan harf nafi dan harf istitsna`. 

Jika Istitsnâ` menggunakan lafazh Ghayr (غْي) dan Siwâ (سوى), maka status Mustatsnâ 
berpindah kepada lafazh Ghayr dan Siwâ, dan keduanya sekaligus sebagai Mudhaf bagi 
lafazh yang tadinya berstatus sebagai Mustatsnâ. Sedangkan i’rab-nya sama seperti 
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ketentuan isim Mustatsnâ dengan illâ pada penjelasan di atas. Yaitu jika berupa kalimat 
positif, maka berbunyi: 

ُالطَُّلَّبُ  ُزاْيدُ ُغاْْيُاُحاضارا
Para murid hadir kecuali Zaid 

Ghayr[a] : Manshub karena sebagai Mustatsnâ, bertanda Fathah. Dan dia 
Mudhâf 

Zaid[in] : Majrur karena sebagai Mudhaf Ilayhi, bertanda Kasrah 

ُ ُالطَُّلَّب  ُزاْيدُ ُِسواىحاضارا
Para murid hadir kecuali Zaid 

Siwâ : Manshub karena sebagai Mustatsnâ, bertanda Fathah Muqaddarah. 
Dan dia Mudhâf 

Zaid[in] : Majrur karena sebagai Mudhaf Ilayhi, bertanda Kasrah 

Jika berupa kalimat negatif (didahului harf nafi), maka dengan memperhitungkan 
keberadaan Mustatsnâ Minhu. 

Jika ada, maka ada dua cara: 

 Ber-i’rab Nashab  

ُ ُالطَُّلَّب  ُزاْيدُ ُغاْْيُامااُحاضارا
Para murid tidak hadir kecuali Zaid 

Ghayr[a] : Manshub karena sebagai Mustatsnâ, bertanda Fathah. Dan dia 
Mudhâf 

 Ber-i’rab mengikuti i’rab Mustatsnâ Minhu sebagai Badal  

ُ ُالطَُّلَّب    زاْيدُ ُغاْْيُ مااُحاضارا

Para murid tidak hadir kecuali Zaidُ 
Ghayr[u] : Marfu’ karena sebagai Badal dari al-Thullâb[u], bertanda Dhammah 

ُ با ُالطَُّلَّ  زاْيدُ ُغاْْيُامااُذاكاْرت 
Aku tidak ingat para murid kecuali Zaid 

Ghayr[a] : Manshub karena sebagai Badal dari al-Thullâb[a], bertanda Fathahُ 
Jika tidak ada, maka Mustatsnâ ber-i’rab sesuai kedudukannya di dalam kalimat.  

ُ ُزاْيدُ ُغاْْيُ مااُحاضارا
Tidak ada yang hadir kecuali Zaid 

Ghayr[u] : Marfu’ karena sebagai Fa’il, bertanda Dhammah  
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ُ ُ زاْيدُ ُغاْْيُامااُذاكاْرت 
Aku tidak ingat kecuali Zaid 

Ghayr[a] : Manshub karena sebagai Maf’ûl Bih, bertanda Fathah 

Adapun mustatsna pada kalimat istitsnâ` semisal kalimat tauhid: 

ُهللا ُإِلاهاُِإالَّ  الا
Tiada ilah kecuali Allah 

Maka cara mudah untuk menentukannya adalah dengan menghilangkan harf nafi dan harf 
istitsna`, menjadi: 

ُاإلله ُهللاُ 
Ilah itu adalah Allah 

إلهُ   هللاُ 
Allah adalah Ilah 

Dijumpai bahwa Allah ber-I’rab rafa’ sebagai Khabarul Mubtada` atau sebagai Mubtada`. 
Maka demikian pula lah I’rab lafazh Allah pada kalmat tauhid di atas. Sehingga dibaca: 

ُهللاُ  ُإِلاهاُِإالَّ  الا
3. Penyebab Isim Ber-I’rab Jarr 
 Isim ber-I’rab Jarr dengan tanda dasar Kasrah manakala mengalami dua kondisi saja, 
dan semuanya telah dibahas. Yaitu: Saat didahului Harf Jarr, dan Saat berposisi sebagai 
Mudhaf Ilayhi. 

a. Saat didahului Harf Jarr  

Yaitu saat isim di dahului Harf Jarr dalam susunan Jarr wa Majrur. Contoh: 

ِمناُ ْْياانُِاْلْايااءُ   اإْلِ
Rasa malu adalah sebagian dari Iman 

Al-Îmân[i] : Majrur karena didahului Harf Jarr, bertanda Kasrah.  

Harf Jarr yang perlu diketahui di awal adalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: 

 ِمنُْ،ُلِ  ،ُكُا،ُبِ  ،ُِفُ،ُعالاى،ُعانُْ،ُِإلاُ
 Ditambah sejumlah huruf Jarr lainnya: 

Berapa banyak  َُّر ب 
Sejak  ُُم ْنذ
Sampai َُُّحاّت

b. Saat berposisi sebagai Mudhâf Ilayhi 
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Yaitu saat isim berkedudukan sebagai Mudhaf Ilayhi pada susunan Idhâfi. Contoh: 

 أاْحسان  ه ْمُخ ل ًقاُالنَّاسُِخاْْي ُ
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bagus di antara mereka akhlaknya 

Al-Nâs[i] : Majrur karena sebagai Mudhaf Ilayhi, bertanda Kasrah. 

Terkait ciri-ciri dan contoh lain dalam meng-i’rab lihat kembali materi yang telah lalu, bag. 
susunan non-kalimat.  

4. Penyebab Isim Ber-I’rab Mengikuti I’rab Isim Sebelumnya  
 I’rab suatu isim mengikuti i’rab isim sebelumnya antara Rafa’, Nashab, dan Jarr terjadi 
pada empat kondisi, yang kesemuanya telah dibahas sebelumnya. Yaitu saat berposisi 
sebagai: Shifat, Ma’thuf, Badal, dan Mu`akkid. Berikut contoh-contohnya: 

a. Sebagai Shifat 

 Ber-i’rab Rafa’ 

ُ  النَِّشْيطُ جااءاُالطااِلب 
Murid yang rajin itu telah datang 

Al-Nasyîth[u] : Marfu’ karena sebagai Shifat bagi al-Thâlib[u], bertanda Dhammah 

 Ber-i’rab Nashab 

ُ ُالطَّاِلبا ُالنَِّشْيطُاراأاْيت 
Aku melihat murid yang rajin itu 

Al-Nasyîth[a] : Manshub karena sebagai Shifat bagi al-Thâlib[a], bertanda Fathah 

 Ber-i’rab Jarr 

ُِبلطَّاِلِبُ ُالنَِّشْيطُِماراْرت 
Aku berjalan melewati murid yang rajin itu 

Al-Nasyîth[i] : Majrur karena sebagai Shifat bagi al-Thâlib[i], bertanda Kasrah 

b. Sebagai Ma’thûf 

 Ber-i’rab Rafa’ 

 واتِْلِمْيذ هُ  جااءاُاْْل ْستااذُ 
Telah datang seorang ustadz dan muridnya 

Tilmîdz[u] : Marfu’ karena Ma’thuf kepada al-Ustâdz[u], bertanda Dhammah 

 Ber-i’rab Nashab 

ُاْْل ْستااذاُ ُواتِْلِمْيذاهُ راأاْيت 
Aku melihat seorang ustadz dan muridnya 
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Tilmîdz[a] : Manshub karena Ma’thuf kepada al-Ustâdz[a], bertanda Fathah 

 Ber-i’rab Jarr 

ُِبْْل ْستااِذُ ُواتِْلِمْيِذهُِماراْرت 
Aku berjalan melewati seorang ustadz dan muridnya 

Tilmîdz[i] : Majrur karena Ma’thuf kepada al-Ustâdz[i], bertanda Kasrah  

c. Sebagai Badal 

 Ber-i’rab Rafa’ 

ُز هاْْيُ ُوالادُ جااءاُزاْيد ُ
Zaid putera Zuhair itu telah datang 

Walad[u] : Marfu’ karena sebagai Badal bagi Zaid[un], bertanda Dhammah. 
Dan dia Mudhâf. 

 Ber-i’rab Nashab 

ُزاْيًداُ ُز هاْْيُ ُوالادُاراأاْيت 
Aku melihat Zaid putera Zuhair  

Walad[a] : Manshub karena sebagai Badal bagi Zaid[an], bertanda Fathah. Dan 
dia Mudhâf. 

 Ber-i’rab Jarr 

ُِبزاْيد ُ ُز هاْْيُ ُوالادُِماراْرت 
Aku berjalan melewati Zaid putera Zuhair  

Walad[i] : Majrur karena sebagai Badal bagi Zaid[in], bertanda Kasrah. Dan 
dia Mudhâf. 

d. Sebagai Mu`akkid 

 Ber-i’rab Rafa’ 

ب ُُ  ه مُْك لُّجااءاُالطَُّلَّ
Para murid telah datang seluruhnya 

Kull[u] : Marfu’ karena sebagai Mu`akkid bagi al-Thullâb[u], bertanda 
Dhammah. Dan dia Mudhâf. 

 Ber-i’rab Nashab 

باُُ ُالطَُّلَّ ُه مُْك لَّراأاْيت 
Aku melihat para murid seluruhnya 

Kull[a] : Manshub karena sebagai Mu`akkid bagi al-Thullâb[a], bertanda 
Fathah. Dan dia Mudhâf. 
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 Ber-i’rab Jarr 

ِبُُ ُِبلطَُّلَّ  ِهمُْك ل ُِماراْرت 
Aku berjalan melewati para murid seluruhnya 

Kull[i] : Majrur karena sebagai Mu`akkid bagi al-Thullâb[i], bertanda 
Kasrah. Dan dia Mudhâf. 

Terkait ciri-ciri dan contoh lain dalam meng-i’rab lihat materi yang telah lalu, bagian susunan 
non-kalimat. 

 
L A T I H A N 

1. Terjemahkan dan harakati kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian terangkan i’rab setiap 
kata yang bergaris bawah! 

 من امالُيدخلُاجلنةُ .1
Orang yang suka mengadu domba  ُمناَّام 

 ِفُالنارإنُصاحبُاملكسُ .2
Penarik pajak صاِحبُاْلماْكس 

 للناسُوأنفعهمُخلقاأحسنهمُُالناسخْيُ .3
Akhlak   ُق  اخل ل ق ُجُاْْلاْخَلا
Lebih/paling bagus  ُُأاْحسان
Lebih/paling bermanfaat  ُُأانْ فاع

 جاهليةُميتةومنُماتُوليسُِفُعنقهُبيعةُماتُ .4
Mati  ُْيا ْوتُ -مااتُا
Kematian, bentuk kematian   ُتاة  املِي ْ
Leher   ُُاْلع ن ق
Bai’at, transaksi penjualan  ُُالب اي ْعاة

 التبتلصلىُهللاُعليهُوسلمُْنىُعنُُالنبُ عنَُسا راةاُأن ُ .5
Melarang ُي ان ْهاىُعانُْ-ْنااى
Hal membujang  ُُالت َّب اتُّل

 ُاملكتوبةإالُُصَلةفَلُُالصَلةإذاُأقيمتُ .6
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Didirikan, dibacakan 
iqamat ُي  قاامُ -أ ِقْيمُا
Shalat wajib  ُْكت  ْوباة ُاْلما

 كُاأنُيشفيُاُالعظيمربُالعرشُُالعظيمأسألُهللاُ .7
Meminta, bertanya ُياْسأالُ -ساأالُا
Arsy, singgasana  ُُاْلعاْرش
Menyembuhkan  ُياْشِفي-شافاى

 ُكلبفيهُُُبيتاإنُاملَلئكةُالُتدخلُ .8

 هللاُههللاُِفُاْلرضُأهانُسلطانمنُأهانُ .9
Menghinakan  ُي ِهْيُ -أاهاانُا

 تقيُ إالُُطعامكوالُأيكلُُمؤمناإالُُتصاحبالُ .10
Berteman   ُي صااِحبُ -صااحابُا
Orang yang bertakwa ُُُّالتَِّقي

 ملخلوقُِفُمعصيةُاخلالقُطاعةالُ .11

 القَبهللاُمنُفتنةُُأم نهِفُسبيلُهللاُُمرابطامنُماتُ .12
Yang menjaga perbatasan   ُُاْلم رااِبط
Mengamankan, 
melindungi  ُي  ؤامِ نُ -أامَّنُا
Siksa, azab  ُناة  الِفت ْ

 القرقرةولكنُيقطعهاُُالصَلةالُيقطعُُالكشر .13
Tawa memperlihatkan gigi   ُُاْلكاْشر
Tawa terkekeh-kekeh  ُُاْلقاْرق اراة

 مؤمناجلنةُإالُُيدخلالُ .14

 املسلمُٰذلكوأكلُذبيحتناُوصامُشهرنُفُقبلتناواستقبلُُصَلتنامنُصلىُ .15
Menghadap   ُياْست اْقِبلُ -ِاْست اْقبالُا

 بفاحتةُالكتابُيقرأملُُملنالُصَلةُ .16
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17. ُ  ضهُهللاأبغُأبغضهموالُيبغضهمُإالُمنافقُمنُأحبهمُأحبهُهللاُومنُُمؤمنإالُُاْلنصارالُحيب 
Mencintai, menyukai   َُّبُُّ-أاحاب ُحيِ 
Kaum sahabat anshar  ُُاْْلاْنصاار
Membenci  ُي  ْبِغضُ -أابْ غاضُا

وماُ،ُِفُالعشاءُزيتونوالُوالتييقرأُُ-صلىُهللاُعليهُوسلم-َسعتُالنبُ،ُ-رضيُهللاُعنه-الَباءُقالُ .18
 قراءةمنهُأوُُصوَتَسعتُأحداُأحسنُ

Suara    ُُالصَّْوت
2. Terangkan I’rab setiap kata bergaris bawah berikut! 

ِ ٱ نَۡصر َجآءَ  إَِذاُ﴿ .1 ۡتحر ٱوَ  ّلَل يَۡت  ١ ۡلَف
َ

َاَس ٱَوَرأ ِديِن  نل وَن ِِف  لر ِ ٱيَۡدخر َواٗجا ّلَل ۡف
َ

ِحۡ  ٢ أ َِك  فََسب   ِِبَۡمِد َرب 
َتۡغفِۡرهر  ٱوَ  َ  ۡس َۢاََكَن  ۥهر إِن َ ََواب  (سورة انلص) ﴾٣ ت

َ  َتَبۡت ُ﴿ .2 ِِب ل
َ

ٓ أ ََدا ب  ي هر  ١َوتََب  َه ۡغََنٰ َعۡن
َ

ٓ أ ا ر َم اوَ  ۥَمالر َب  َم ََلٰ  ٢َكَس اَسَيۡص ب   َذاَت  نَاٗر  ٣ لََه
رهر ٱوَ  ت

َ
الَةَ  ۥۡمَرأ َطبِ ٱ ََحَ يِدَها ِِف  ٤ ۡۡلَ ِۢ  َحۡبل   ِج د ن َمَس ِ  (سورة المسد) ﴾ ٥م 

ِ  قرۡل ُ﴿ .3 وذر بَِرب  عر
َ

ِ  ١ ۡلَفلَقِ ٱأ َش  اِمن  ِ  ٢َخلََق  َم َش  ن  ق  َوِم ِ   ٣إَِذا َوَقَب  ََغِس ِٰت ٱَوِمن َش  َث ِِف  نلََفٰ
َقدِ ٱ ن ٤ ۡلعر د  إَِذا  َوِم َحاِس  ِ  (سورة الفلق) ﴾٥ َحَسدَ َش 

3. Harokatilah teks berikut ini semampunya! 
 

 (6سيدان حممد )
 اشتدُإيذاءُقريشُللنبُ،ُبعدُوفاةُزوجهُوعمه،ُحّتُمهواُبقتله. .1
هاجرُالنبُصلىُهللاُعليهُوسلمُإلُالطائف،ُهوُوزيدُبنُحارثة،ُوعرضُأمرهُعلىُثقيف،ُفردواُ .2

 يدفعُعنهُاْلذى.ُعليهُرداُقبيحا،ُوآذوهُوكانُزيد
 ِفُالسنةُاْلاديةُعشرةُأكرمهُهللاُبإلسراءُواملعراج،ُوفيهاُفرضتُالصلواتُاخلمس. .3
 وِفُهذهُالسنةُعرضُنفسهُعلىُالقبائلُِفُاْلسواق،ُفأجابُبعضهمُوردُبعضهمُرداُقبيحا. .4
وِفُهذهُالسنةُقدمُمكةُللحجُستةُنفرُمنُعربُاملدينةُفأسلمواُونشرواُذكرُالرسولُصلىُهللاُ .5

 عليهُوسلمُِفُاملدينة.
ِفُالسنةُالثانيةُعشرةُقدمُاثناُعشرُرجَلُمنُاملدينة.ُفبايعهمُالرسولُعندُالعقبةُفرجعواُونشرواُ .6

 الدينُِفُاملدينة.
ُأسلمُأهلُاملدينةُبلغُأهلُمكةُِفُإي .7 ذاءُاملسلميُهبا،ُفأمرهمُالرسولُبهلجرةُإلُاملدينة،ُملا
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 1فهاجرُبعضهمُِفُإثرُبعض.
ُ

*ُ*ُ* 
  

                                                 
1 Ibid. hlm 41-49 (dengan sedikit penyesuaian) 
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