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       Di dalam al-Qur’an banyak kosakata yang di temukan yang 
mempunyai berbagai makna. Kata dalam al-Qur’an yang mempunyai 
siksaan salah satunya adalah kata ‘Iqab. Kata ‘Iqab ini berasal dari kata 
kerja ‘Aqaba- Ya’qubu-A’qban-Iqaaban yang artinya siksaan. Oleh 
karena itu kita dapat mengetahui arti yang sebenarnya daripada kata 
‘Iqab itu sendiri, karena siksaan maupun ganjaran itu datangnya dari 
Allah SWT baik yang diturunkan ke dunia ini maupun kelak di akhirat 
nanti. 
       Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 
bagaimana ‘Iqab denagn perspektif al-Qur’an dengan menggunakaan 
pendekatan semantik. Karena semantic merupakan ilmu yang 
berhubungan dengan penomena makna dalam pengertian yang lebih 
luasa dari kata, semantik juga menganalisis secara konseptual terhadap 
bahan-bahan yang disediakan oleh al-Qur’an yang berupa kosakata-
kosakata dengan dua pendekatan yaitu semantic sebagai metode dan al-
Qur’an seabagai onjek materialnya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui makna kata ‘Iqab dan turunannya dalam al-
Qur’an. Di samping itu juga untuk mengetahui medan semantic dan 
komponennya kata ‘Iqab dalam al-Qur’an. 
       Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. 
       Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa ada beberapa makna 
leksikal kata ‘Iqab yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-
masing di samping itu juga ada persamaan dan perbedaan antara makna 
kata ‘Iqab dan turunannya. 
        Berdasarkan uraian di atas ditemukan  kata ‘Iqab dalam al-Qur’an 
sebanyak 20 kali dalam bentuk kata benda yang mempunyai makna 
siksaan ada juga kata al-Azab disebutkan sebanyak 420 kali yang 
maknanya sama siksaan dari Allah SWT yang sering disebutkan dalam 
al-Qur’an denagn rangkaian kata Syadidna dan Syari, kemudian kata   
Rijjun, Al-Mihal, dan Intiqaam, di sebutkan hanya 1kali ini yang 
mempunyai makna malapetaka, hukuman, atau balasan dari allah SWT 
itu kesemuanya adalah merupakan siksaan dari allah. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan dari kata ‘Iqab itu sendiri yang mempunyai makna 
semua siksaan malapetaka  itu adalah merupakan hukuman yang 
diberikan oleh allah SWT sebagai balasan terhadap orang-orang yang 
melanggar aturan allah-dan syari’at ajaran Islam.       


