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SAJAK DALAM SURAT AS-SHAFFAT : STUDY ANALISIS 
BALAGHAH 

     
Surat As-Shaffat terdiri atas ١٨٢ ayat, surat ini merupakan surat ke ٣٧ 

dalam Alquran dan termasuk dalam kelompok surat-surat makiyyah, diturunkan 

sesudah surat al-an’am. Nama surat ini diambil dari kata “as-Shaffat” yang berarti 

“yang berbaris-baris”. Surat ini menerangkan tentang keadaan malaikat yang 

berbaris-baris dengan jiwa yang bersih di hadapan Tuhan, tidak dapat digoda oleh 

iblis dan setan. Dalam surat ini juga dikemukakan adanya dalil-dalil tentang 

kemahaesaan Allah dan adanya hari kebangkitan, padang mashyar, tentang 

malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, serta tentang beberapa kisah para 

nabi seperti nabi Nuh, Musa, Harun, Ilyas, Luth dan Yunus.  

Sajak adalah cocoknya huruf akhir dua fashilah atau lebih (persamaan 

wazan dan qofiyah). Sajak ada tiga macam yaitu (١) Sajak mutharraf adalah dua 

kalimat atau lebih yang wazan fashilahnya berbeda namun bunyi akhirannya 

sama. (٢) Sajak mutawazi adalah dua faqroh yang sama dalam wazan dan 

qofiyahnya. (٣) Sajak murhosho adalah dua kalimat atau lebih yang mana lafadh 

pada setiap faqrahnya memiliki wazan dan qofiyah yang sama. 

Dalam penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah. Pertama, ayat 

mana saja yang mengandung sajak dalam surat as-Shaffat. Kedua, ada berapa 

macam sajak dalam surat as-Shaffat. Dalam rumusan masalah tersebut peneliti 

menggunakan metode deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis. Metode deskriptif ini 

menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan kajian pustaka dengan 

berupa kata dan bukan dari angka. Metode analisis yang digunakan analisis balghi 

yaitu ١. Membaca surat as-Shaffat ayat demi ayat. ٢. Mengelompokkan ayat-ayat 

yang mengandung sajak dalam surat as-Shaffat ٣. Menganalisis ayat-ayat sajak 

dalam surat as-Shaffat. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah ١. Hasil dari analisis penulis, sajak mutharraf  berjumlah ٣٩ ayat dan sajak 

mutawazi berjumlah ٧ ayat. ٢. Macam sajak yang terdapat dalam surat as-Shaffat 

yaitu sajak muthorraf dan sajak mutawazi, sajak mutharraf adalah huruf 

terakhirnya sama tetapi berbeda wazannya, sedangkan sajak mutawazi adalah 

kedua huruf terakhirnya sama dan wazannya sama  


