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Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY  
GLOSARIUM 

 

Al-Balad al-Amin mengisyaratkan keberadaan kota Makkah, tempat Nabi 
Muhammad Saw. menyebarkan agama Islam. 

‘Amul Huzni adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad Saw. karena ditinggal 
mati isterinya, Khadijah, dan pamannya, Abu Thalib. 

Adil  adalah orang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempat yang 
semestinya. 

Air madzi adalah cairan berwarna putih yang keluar dari kemaluan baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak disertai tekanan syahwat yang sangat kuat, 
misalnya karena berciuman, berangan-angan tentang masalah seksual, dan 
yang sejenisnya. 

Air mani adalah cairan putih yang keluar karena tekanan syahwat yang sangat 
kuat. 

Akhlak adalah konsep tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari baik 
yang bernilai positif (baik) yang disebut akhlak mulia (akhlaqul karimah) 
maupun yang bernilai negatif (jelek) yang disebut akhlak tercela (akhlaqul 
madzmumah). 

Alif Lam Qamariyah (“Al) Qamariyah adalah alif-lam yang dirangkai dengan kata 
benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah yang 
jumlahnya ada 14 huruf, seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau 

kalimah:  َْك َوَخْف َعِقْيَمةاَْبِغ َحج  yaitu huruf-huruf (   ا ب غ ح ج ك
 .( و خ ف ع ق ي م ه

Alif Lam Syamsiyah (“Al) Syamsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata 
benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah yang 
jumlahnya juga ada 14 huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf 

qamariyah, yakni ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل. 

Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. dengan perantaraan Malaikat Jibril dengan menggunakan 
bahasa Arab sebagai bukti atas kerasulan Muhammad dan membacanya 
bernilai ibadah. 

Aqidah adalah ikatan atau keyakinan. Secara teknis aqidah berarti keyakinan atau 
iman.  

Aqidah Islam adalah sistem keyakinan (keimanan) Islam yang mendasari seluruh 
aktivitas umat Islam yang dibangun atas dasar enam keyakinan atau rukun 
iman. 
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Asmaul Husna adalah nama-nama yang bagus. Asmaul Husna merupakan sebutan 
untuk nama-nama Allah yang terdapat dalam al-Quran. 

Aurat adalahsesuatu yang harus ditutup karena menjadikan cela bagi seseorang. 

Bacaan jahr adalah bacaan shalat yang dinyaringkan. 

Bacaan sirr adalah bacaan shalat yang dilirihkan. 

Bai’atul ‘Aqabah adalah perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dengan 
penduduk Madinah di kota yang bernama ‘Aqabah. 

Baitul Mal adalah tempat pengumpulan harta benda dari pajak, zakat, atau 
shadaqah orang-orang kaya yang akan dibagikan kepada orang-orang miskin 
atau untuk kesejahteraan sosial. 

Bani Hasyim adalah keluarga Nabi Muhammad Saw. Nama ini diambil dari nenek 
moyang dari Nabi Muhammad Saw. 

Basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. 

Berhati lembut adalah mampu menahan rasa amarah dan mampu memaafkan 
orang yang memancing amarah tersebut, mudah tersentuh hatinya untuk 
menolong orang susah, dan lebih memengutamakan kepentingan orang lain 
ketimbang kepentingan dirinya sendiri. 

Bersedekap adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (menggenggam 
pergelangan tangan kiri) dan jari telunjuk kanan lurus di atas tangan kiri. 

Darah haidl adalah darah kotor yang keluar dari orang perempuan dewasa secara 
rutin setiap bulan dalam kurun waktu tertentu. 

Darah nifas adalah darah yang keluar dari orang perempuan setelah melahirkan. 

Doa adalah permintaan yang ditujukan dari seorang kepada Allah, atau dari orang 
yang tingkatannya lebih rendah kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi. 
Doa yang dibaca setelah shalat adalah sebagai sarana meminta pertolongan 
kepada Allah atas semua masalah yang dihadapinya. 

Duduk iftirasy adalah duduk di atas mata kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan, 
dan ujung jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. 

Duduk infirasy adalah duduk istirahat sebentar setelah sujud kedua sebelum 
berdiri. 

Duduk tawarruk adalah duduk seperti duduk iftirasy tetapi telapak kaki kiri 
dikeluarkan ke sebelah kanan dan pantatnya sampai ke tempat shalat. 

Dzikir adalah mengingat Allah dengan membaca bacaan-bacaan tertentu untuk 
lebih mendekatkan diri kepada-Nya. 

Fasiq adalah orang yang banyak berbuat dosa atau melanggar perintah Tuhan.  

Fathu Makkah adalah upaya Nabi yang berhasil mengislamkan para penduduk 
Makkah. 

Hadas adalah kotoran yang tidak ada wujudnya, yang terjadi karena melakukan 
proses tertentu sehingga mewajibkan wudhu (untuk hadas kecil) atau mandi 
(untuk hadas besar). 
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Hadits atau sering juga disebut Sunnah adalah apa saja yang berasal dari Nabi 
Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapannya. 

Hamdalah adalah ucapan alhamdulillah. Terkadang disebut juga tahmid. 

Hasad (dengki) adalah menaruh perasaan marah (benci atau tidak suka) karena iri 
yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. 

Hawqalah adalah ucapan la hawla wa la quwwata illa billahil ’aliyyil ’azhim.  

Hijrah adalah perjalanan Nabi dari Makkah ke Yasrib (Madinah), atau dari Makkah 
ke kota lain, seperti Habasah danThaif. 

Huruf Hijaiyah adalah deretan huruf yang merupakan alfabet Arab yang jumlahnya 
28 huruf. 

Ibadah adalah bagian dari syariah yang mengatur hubungan manusia dengan 
Tuhannya. Contohnya, shalat, zakat, puasa, dan haji. 

Iblis adalah nenek moyang dari seluruh syetan yang memiliki tabiat durhaka 
kepada Allah. 

Idgham artinya memasukkan bunyi suatu huruf ke bunyi huruf yang lain. 

Idgham Bighunnah adalah membunyikan nun mati/tanwin dengan memasukannya 
pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. 

Idgham Bilaghunnah adalah membunyikan nun mati/tanwin dengan 
memasukannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. 

Idgham Mimi adalah membaca mim mati seperti menyuarakan mim rangkap atau 
ditasydidkan.  

Iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang akan merendahkan, 
merusak, dan menjatuhkannya. 

Ihsan artinya berbuat baik. Secara istilah ihsan berarti beribadah kepada Allah 
seolah-olah melihat-Nya, atau selalu diperhatikan oleh-Nya. Orangnya 
disebut Muhsin.  

Ikhfa’ artinya menyamarkan bacaan atau bunyi huruf. Dalam Ilmu Tajwid ikhfa’ 
berarti pengungkapan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasydid pada 
bacaan antara izhhar dan idgham dengan mendengungkan huruf yang 
pertama. 

Ikhfa’ Syafawi adalah menyuarakan mim mati dengan samar di bibir sambil 
mendengung. 

Ilmu Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tatacara membaca al-Quran dengan 
baik dan benar. 

Iman artinya percaya atau membenarkan dalam hati. Sedang menurut istilah, iman 
adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan 
mengamalkan dengan segenap anggota badan. Orangnya disebut Mu’min. 

Iqlab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda 
dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati/tanwin, Iqlab berarti menukar 
atau mengganti nun mati/tanwin menjadi mim mati disertai dengan 
mendengung. 
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Islam artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Secara istilah Islam 
berarti agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. yang bersumber pada al-
Quran dan al-Hadits untuk kesejahteraan manusia baik di dunia dan di 
akhirat. Orang yang berserah diri kepada Allah, atau orang yang beragama 
Islam disebut Muslim. 

Istihazhah adalah darah kotor yang keluar dari perempuan yang merupakan darh 
penyakit. 

Istinsyaq adalah memasukkan air ke hidung sebagai amalan sunnat dalam 
berwudhu. 

Izhhar artinya jelas. 

Izhhar Halqi adalah membaca dengan jelas nun mati/tanwin ketika bertemu 

dengan huruf halaq yang enam, yaitu ء ه ح خ ع غ. 
Izhhar Syafawi berarti membaca mim mati dengan jelas tanpa terpengaruh dengan 

huruf sesudahnya. 

Jahiliah (jaman) adalah suatu jaman yang menunjukkan adanya praktik-praktik 
perilaku yang menyimpang dari kebenaran (jaman kebodohan). 

Jin adalah makhluk Allah yang tidak tanpak oleh indera kita (ghaib) yang tercipta 
dari api dan mendapatkan tugas seperti manusia untuk beribadah kepada 
Allah. 

Kafir adalah orang yang mengingkari kebenaran akan adanya Allah dengan segala 
sifat dan kekuasaan-Nya. Kafir juga berarti orang yang mengingkari nikmat 
yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Perbuatannya disebut kufr atau 
kufur. 

Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. 

Khalifah adalah wakil Allah, penguasa/pemimpin (di bumi). 

Khamer adalah minuman keras yang memabukkan. 

Khianat adalah perbuatan tidak setia, pengingkaran dari tanggung jawab, atau 
perbuatan yang bertentangan dengan janji yang telah dibuat. 

Madinah (dulu: Yatsrib) adalah kota tujuan Nabi Muhammad melakukan hijrah 
kemudian dijadikan pusat penyiaran Islam. 

Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Saw. Makkah juga merupakan 
kota yang paling terkenal di Hijaz (bagian dari wilayah Arab) karena di tengah 
kota itu terdapat Ka’bah (Baitullah) yang merupakan arah menghadap bagi 
kaum Muslim ketika melakukan shalat . 

Makmum masbuq adalah makmum yang ketinggalan rekaat pertama imam. 

Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti imam sejak awal shalat. 

Malaikat adalah utusan Allah yang dengan patuh dan tunduk mengemban semua 
amanat Allah yang diberikan kepadanya. Malaikat termasuk makhluk Allah 
yang bersifat ghaib (tidak dapat dijangkau oleh indera manusia) yang 
diciptakan dari nur (cahaya). 
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Mandi besar/mandi junub adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan 
disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. 

Misi adalah tugas yang dirasakan seseorang sebagai suatu kewajiban. 

Muallaf adalah orang yang hatinya masih bisa dipengaruhi, seperti orang yang baru 
masuk Islam, atau orang yang diperkirakan hatinya condong ke arah Islam. 

Muamalah adalah bagian dari syariah yang mengatur hubungan manusia dengan 
sesamanya. Contohnya, hubungan pernikahan, hubungan ekonomi, politik, 
dan lain sebagainya. 

Mumayyiz (orang pinter) adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan 
buruk. 

Munafiq adalah orang yang bermuka dua. Maksudnya dalam mulutnya mengaku 
Islam atau beriman, tetapi dalam hatinya tidak. Perbuatannya disebut nifaq. 

Murtad artinya orang yang keluar dari agama Islam. Perbuatannya disebut riddah. 

Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya. 
Perbuatannya disebut syirik. 

Najis adalah kotoran yang ada wujudnya (termasuk bau, rasa, dan warnanya) yang 
harus dihilangkan dengan cara mensucikannya (dengan air atau lainnya) 
karena menyebabkan tidak sahnya pelaksanaan ibadah seperti shalat dan 
thawaf.  

Najis ‘ainiyah adalah najis yang masih jelas zat dan warnanya, baunya, atau 
rasanya. 

Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak tampak zat dan 
warnanya, baunya, atau rasanya, seperti air kecing yang sudah kering. 

Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu semata-semata ikhlas karena Allah 
berbarengan dengan awal perbuatan. 

Nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun ( ْن), sehingga tidak 
dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup atau berharakat 

seperti fathah ( َـ), kasrah ( ِـ), atau dhammah ( ُـ), misalnya اَ  ِا  ا ُ◌ . 

Optimisme adalah sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal.  

Peradaban adalah untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan 
yang halus dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu 
kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem 
kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. 

Qana’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan 
apa yang dimiliki. 

Qiblat adalah arah yang menjadi tujuan menghadap bagi seseorang yang 
melaksanakan shalat. 
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Quraisy adalah nama salah satu suku yang sangat terkenal di Arab yang juga 
merupakan nenek moyang Nabi Muhammad Saw. Suku inilah yang 
menguasai kota Makkah hingga kedatangan Islam. 

Rukun shalat adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya shalat dan 
berada dalam pelaksanaan shalat. 

Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, 
dan tidak lekas patah hati. Sabar bisa juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, 
dan tidak terburu nafsu. 

Semit (Samiyah) adalah ras keturunan Sam bin Nuh yang merupakan ras asli 
bangsa Arab. 

Setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, atau yang lain. Di samping itu 
setia juga bisa berarti patuh dan taat kepada orang yang diikuti. 

Shalat ‘Idain adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada dua hariraya, yaitu 
hariraya Fitri (‘Idul Fitri) dan hariraya Adha (‘Idul Adha). 

Shalat adalah serangkaian ibadah yang berupa ucapan dan gerakan yang dimulai 
dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun 
tertentu. 

Shalat berjama’ah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dengan cara salah seorang menjadi imam dan lainnya menjadi 
makmum dengan syarat-syarat tertentu. 

Shalat jama’ adalah shalat yang dikumpulkan waktunya. Maksudnya di sini adalah 
dua shalat fardlu (yang lima waktu) dikumpulkan waktunya dalam satu 
waktu. 

Shalat Jum’at adalah shalat dua rekaat dengan berjama’ah yang dilaksanakan 
sesudah khutbah pada waktu Zhuhur di hari Jum’at. 

Shalat munfarid adalah shalat yang dilakukan secara mandiri (sendirian). 

Shalat qashar adalah shalat yang rekaatnya diringkas, dari empat rekaat diringkas 
menjadi dua rekaat. 

Shalat rawatib adalah shalat sunnat yang mengiringi shalat fardlu lima waktu, atau 
shalat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardlu lima 
waktu. 

Shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan di luar shalat 
wajib lima waktu. 

Shalat tahiyyatulmasjid adalah shalat sunnat dua rekaat untuk menghormat 
masjid dan dilakukan ketika masuk ke masjid.. 

Shalat wajib adalah shalat yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam waktu 
sehari semalam lima kali, yaitu Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’, dan Shubuh. 

Su’uzhan adalah buruk sangka atau berprasangka buruk. Orang yang bersifat 
su’uzhan adalah orang yang selalu memiliki prasangka buruk terhadap apa 
yang dilakukan orang lain tanpa alasan yang pasti. 
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Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa membaca bacaan tertentu 
atau lupa  mengerjakan gerakan tertentu dalam shalat. 

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada 
Allah karena mendapat kenikmatan dan kesenangan atau karena terhindar 
dari bahaya dan kesusahan. 

Sujud tilawah adalah sujud karena membaca bacaan tertentu dari ayat-ayat al-
Quran. Ayat-ayat al-Quran ini sering disebut dengan ayat sajdah. 

Syarat shalat adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk kesempurnaan shalat, 
tetapi berada di luar pelaksaan shalat. 

Syariah Islam bisa dipahami sebagai sistem (serangkaian) aturan yang bersumber 
dari Allah dan Rasul-Nya yang mengatur kegiatan manusia dalam rangka 
berhubungan dengan Tuhannya dan berhubungan dengan sesamanya. 

Syetan adalah sebutan untuk kelompok yang keterlaluan dari bangsa jin. 

Syirik adalah mempersekutukana Allah dengan sesuatu selain-Nya. 

Taat berarti tunduk atau patuh. Orang yang taat adalah orang yang tunduk dan 
patuh kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. atau kepada orang yang selalu 
dihormatinya, seperti orang tuanya, gurunya, para ulama, pemerintah, dan 
sebagainya. 

Ta’awwudz adalah membaca a’udzu billahi minasy syaithanir rajim sebelum 
membaca surat al-Fatihah. 

Tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. 

Takbir intiqal adalah takbir yang dilakukan untuk pergantian antar rukun dalam 
shalat. 

Takbiratul ihram adalah membaca “Allahu Akbar” (Allah Maha Besar) di awal 
shalat. 

Tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim (kata benda), yang kelihatan 
apabila dibaca secara washal (disambung dengan kata lain) dan akan hilang 
apabila diwaqafkan (diberhentikan). Bunyi bacaan tanwin ini sama seperti 
nun mati, sehingga hukum-hukum bacaannya pun juga sama. 

Tasbih adalah ucapan subhanallah atau memuji Allah. 

Tasmi’ adalah ucapan sami’allahu liman hamidah. 

Tauhid adalah pengakuan terhadap Tuhan yang satu (Esa). 

Tawadlu’ adalah sikap merendahkan diri atau rendah hati. Sikap tawadlu’ 
merupakan lawan dari sikap takabur (sombong). 

Tawakkal adalah berserah diri kepada kehendak Allah, dan percaya dengan 
sepenuh hati atas keputusan Allah.  

Tayammum adalah menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan 
sampai siku-siku dengan beberapa syarat tertentu sebagai pengganti wudhu 
atau mandi besar. 

Tekun adalah rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. 
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Teliti adalah hati-hati, cermat, atau seksama. 

Tertib adalah berurutan dalam melakukan rukun dan tidak boleh dibolak-balik. 

Thaharah adalah bersuci dari hadas dan najis. 

Tuma’ninah adalah berhenti sebentar sekedar membaca tasbih dalam shalat dan 
merupakan salah satu rukun shalat. 

Ulama sini adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara 
mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain. Umumnya 
orang menganggap ulama hanyalah yang menguasai bidang/ilmu agama. 

Ulet adalah tidak putus asa yang disertai dengan kemauan keras dalam berusaha 
mencapai tujuan dan cita-cita. 

Ulil amri adalah pemilik perkara atau kekuasaan. Yang dimaksud di sini adalah 
orang yang memiliki hak untuk mengatur, seperti ulama dan pemerintah. 

Umara’ (pemerintah) adalah para penyelenggara negara mulai dari yang tertinggi 
(presiden) hingga yang paling rendah (kepala desa) atau mungkin yang lebih 
rendah dari kepala desa. 

Uqiyah adalah ukuran berat di Arab (beratnya sekitar 30 gram). 

Uswatun hasanah adalah teladan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Saw. 

Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air menurut syarat dan 
rukun tertentu. 

Zhalim artinya orang yang berbuat aniaya, baik terhadap dirinya, terhadap orang 
lain, maupun terhadap Allah dan Rasul-Nya. 


