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Bahasa adalah hal utama bagi kehidupan manusia di bumi ini karena bahasa orang dapat 

berinteraksi satu sama lain dan bahasa adalah sumber daya bagi kehidupan sosial. Bahasa dapat 

digunakan jika saling pengertian atau saling pengertian yang erat kaitannya dengan penggunaan 

sumber daya bahasa yang kita miliki dan bahasa adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 

hidup kita. 

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan:1) apa referen kata buku dalam Al Qur'an 2) 

mengapa kata buku qur'an memiliki beragam makna. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

penulis menggunakan teori dari J.D. Parera dan John I Saed 

Penulis menggunakan teory J.D. Parera mengenai klasifikasi dan analisis untuk 

mendukung penelitian yang berkaitan dengan makna yang ditemukan dalam al-qur’an.Makna dari 

kata buku bukan hanya satu makna yang ditemukan tetapi makna buku di dalam al-qur’an 

mempunyai makna yang beragam. 

 Penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini, oleh karena itu, adalah 

melakukan metode deskriptif untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian, langkah untuk 

menganalisis data terdiri dari beberapa titik, mereka yang arraging data, pengorganisasian, dan 

menggambarkan. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa ada 52 data makna kata buku yang ditemukan 

dalam 17 surat di dalam al-qur’an yang diklasifikasikan kedalam 12 klasifikasi, yaitu : (17 makna) 

Al-qur’an, (9 makna) Taurat, (2 makna) Injil, (2 makna) Muhammad saw, (4 makna) Lauh 

Mahfuzh, (2 makna) Kitab, (1 makna) Catatan Amal, (3 makna) Ahli Kitab, (1 makna) Musa as, 

(1 makna) Wahyu, (2 makna) Yahudi dan Nasrani, (1 makna) Tidak percaya Tuhan. 

 Berdasarkan penemuan diatas, penulis menyimpulkan bahwa makna terbanyak dari kata 

buku di dalam al-qur’an adalah makna al-qur’an. Al-qur'an itu adalah cara hidup bagi semua 

manusia sampai akhir zaman. Perintah qur'an orang untuk menjadi bermartabat, sederhana dapat 

dipercaya, baik, setia, dewasa dan responsif. 
 

 


