
 

 

ABSTRAK 

Deden Isa Almubarok: “MAKNA KATA BARAKAH DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN 

SEMANTIK TOSHIHIKO IZUTSU)” 

Skripsi ini membahas kajian semantik makna kata barakah dalam Alquran. Adapun 

diantaranya adalah: Pertama, untuk mendapatkan barakah dengan melakukan berbagai cara 

seperti, tempat usahanya diberikan plang barakah, mengambil sesuatu di kuburuan, dan ada juga 

seseorang dinilai berhasil atau berkah jika punya harta yang banyak, pangkat yang baik. Kedua, 

bagaimanapun juga untuk menelaah apa makna kata barakah dalam Alquran tidaklah mudah 

kedudukan masing-masing saling terpisah, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Kata 

barakah menjadi kata yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam studi semantik. Karena 

seperti yang telah diketahui, makna dan konsep dalam kata barakah belum sepeuhnya terungkap. 

Banyak yang berasumsi jika barakah dalam Alquran keberkahan saja. 
Adapun permasalahan dalam skripsi ini dapat di rumuskan adalah: Pertama, apa saja 

makna kata barakah yang ada didalam Alquran. Kedua, konsep makna kata barakah dan 

implikasi dalam kehidupan agar barakah. Dalam hal ini penulis memfokuskan dalam kajian 

sematik Toshihiko Izutsu. 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kata barakah dapat dikaji lebih dalam dengan 

menggunakan berbagai pendekatan di antaranya pendekatan semantik, agar mengetahui secara 

luas tentang apa yang dimaksud dengan kata barakah perspektif Alquran diantara kajiannya 

menggunakan kajian semantik. Salah satu penggunaan semantik itu mempelajari hubungan 

unsur-unsur luar bahasa, seperti latar belakang perubahan makna, dan hubungan makna itu 

sendiri. 

Untuk memahami makna kata barakah di Alquran penulis menggunakan pendekatan 

semantik Toshihiko Izutsu dengan cara deskriptif analisis. Metode deskriptif yang dimaksud 

untuk menguraikan makna dan mengkelompokan ayat-ayat tentang barakah serta 

mengungkapkan berbagai pendapat para ulama tentang arti kata barakah. Sedangkan metode 

analisis yang dimaksud untuk menganalisa bentuk-bentuk kata barakah dalam Alquran, 

perbedaan makna, kata-kata yang menunjukan arti barakah. 

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, kata barakah terulang dalam Alquran sebanyak 

32 kali dari berbagai derivasinya. Makna dasar kata barakah adalah tsubut al-khayar al-ilahi 

(adanya kebaikan Tuhan). Adapun makna rasionalnya kata barakah diantaranya ‘alamin, 

assamawat, al-’ardh, anzal, nadzir, kitẚb, dan al-qurẚ. 

 


