
 

 

ABSTRAK 

Siti Pajriah : “Analisis Kata Khamr dan Padanannya Dalam Alquran” 

 

Khamr merupakan salah satu minuman yang dapat membahayakan tubuh 

manusia. Sepanjang perkembangan zaman, khamr ini sejak zaman dahulu sampai 

sekarang sangatlah banyak dengan berbagai macam nama, karena setiap yang 

memabukan bisa disebut dengan khamr. Seperti, narkotika, ganja putau, dan 

minuman-minuman yang berbagai merek yang semuanya itu dapat 

menghilangkan akal dan  berdzikir kepada Allah SWT. Oleh karena itu penulis 

akna meneliti dengan menggunakan ilmu semantik sebagai alat penelitian 

terhadap Khmar sehingga akan terjadi pergeseran makna kata khamr dalam 

Alquran.  

Berdasarkan adanya kontardiksi di atas, maka rumusan masalah dan tujuan 

penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah: pertama untuk mengetahui  

dan“ Bagaimana analisis semantik terhadap kata Khamr dan derivasinya dalam 

Alquran?”. Kedua, untuk mengetahui  “ Apakah ada keterkaitanya anatara kata 

Khmar dan Derivasinya di dalam Alquran?”. Kata  „khamr’ di dalam Alquran, 

penulis mencoba meneliti makna dasar ‘kham dan padanannya’ dan makna 

relasionalnya. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan ayat- ayat yang 

membahas tentang kata „khamr‟dalam alquran, kamus- kamus klasik, syair- syair 

arab dan penafsiran para ulama dan mufassir yang akan memudahkan penulis 

dalam mencari makna kata khamr  itu sendiri. Berkiblat  pada teori Toshihiko 

Izutsu, untuk menentukan langkah- langkah dasar dalam penelitian semantik 

alquran , yaitu dengan meneliti makna dasar, makna relasional, medan semantik 

serta historitas kata dengan menggunakan semantik diakronik dan sinkronik.  

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, kualitatif dalam penelitian adalah 

sifat penekanan pada aspek pemahaman secara mendalam, dan sering digunakan 

untuk menganalisa tentang fenomena yang terkini. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Pendekatan content 

analysis  adalah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat 

normatif, dengan menganalisis sumber- sumber tertentu, dan datanya 

dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan atau yang sering disebut dengan 

library research.  

Berdasarkan data yang diperoleh menghasilakn kesimpulan bahwa makna 

dasar kata khamr dan padanannya ialah, “menutup”, arti dari menutup ini adalah 

sesuatu yang menutupi akal akan tetapi istilah Khimar kini jadi popurel sebagai 

sesuatu yang menutupi kepala perempuan yaitu bentuk jamak dari khumur, akan 

tetapi pada masa jahiliyah kata khamr sering di sebut dengan sebutan شرب yang 

artinya minum-minuman yang sudah menjadi kebiasan orang jahiliyah dalam 

menimum khamr oleh karena itu minuman pada jahiliyah tidak dipermasalahkan 

tapi setelah turunya Alquran ada namanya pengaharamn khamr dalam QS, Al-

Maidah 90-91.  



 

 

 

 

 

 

 

 


