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 Majaz Mursal dan Manfaatnya dalam Surat al-A’raaf:  

Study Analisis Balaghah 
 
Surat Al A’raaf yang berjumlah 206 ayat termasuk golongan surat 

Makkiyah (kecuali ayat 163-167 Madaniyyah), diturunkan sebelum turunnya surat 

Al An’am yang termasuk golongan surat as-sab’ at tiwal (tujuh surat yang 

panjang). Dinamakan Al A’raaf karena terdapat dalam surat ini yaitu dalam ayat 

46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di tempat 

tertinggi antara surga dan neraka. Pokok-pokok isi surat Al A’raaf meliputi 

keimanan, hukum kisah-kisah para Nabi dan ashabul a’raaf yang berada diantara 

surga dan neraka, dan juga berisi tentang permusuhan setan terhadap anak cucu 

Adam. 

 Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk makna yang asli 

karena adanya alaqah atau hubungan yang tidak serupa serta ada qarinah yang 

menghalangi pemahaman dengan makna yang asli, hubungan makna asli dan 

makna majazi dalam majaz mursal adalah: as-Sababiyah, al-Musababiyah, al-

Juz’iyah, al-Kulliyah, al-Mahalliyah, al-Halliyah I’tibaru ma Kaana, I’tibaru ma 

Yakuunu. Banyak ditemukan ungkapan yang mengandung majaz mursal dalam Al 

Qur’an khususnya dalam surat Al A’raaf.  

Dalam skripsi ini membahas tentang, pertama: Ayat-ayat apa saja yang 

mengandung majaz mursal dan alaqahnya yang terkandung dalam surat Al 

A’raaf? Kedua: Faedah majaz mursal apa saja yang terkandung dalam surat Al 

A’raaf? Kedua rumusan masalah tersebut yang akan dikaji dalam skripsi ini. 

Dalam rumusan masalah tersebut, menggunakan metode deskriptif analisis 

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 balaghoh yaitu: 1. Membaca surat Al A’raaf ayat 

demi ayat. 2. Mengelompokkan ayat-ayat yang mengandung majaz mursal dalam 

surat Al A’raaf. 3. Menganalisis ayat-ayat majaz mursal dalam surat Al A’raaf. 

 Temuan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, terdapat 29 ayat dalam 

surat Al A’raaf yang mengandung majaz mursal dan hubungannya yaitu: 5 ayat 

alaqah musababiyyah, 12 ayat alaqah kulliyah, 6 ayat alaqah juz’iyyah, 11 ayat 

alaqah mahalliyah, 4 ayat alaqah halliyah, terdapat 7 ayat mengandung 2 alaqah. 

manfaat majaz mursal yang terdapat pada ayat-ayat dalam surat al A’raaf adalah 

al-Iijaz. 
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