GLOSARI
Adzan

: seruan untuk mengajak orang melakukan salat

Akhirat

: alam setelah kehidupan di dunia

Asosiasi

: perkumpulan orang yg mempunyai kepentingan bersama

Bimasakti

: gugusan bintang yang beribu-ribu banyaknya sehingga kelihatan
sebagai lajur cahaya di langit

Biologis

: bersangkutan dengan biologi

Bushido

: kode etik prajurit jepang pada masa feodal yang menekankan
kesatriaan dan ketaatan para prajurit (samurai) tanpa syarat
kepada
tuannya

Da’i

: seseorang yang terlibat dalam dakwah atau yang menyiarkan,
menyeru dan mengajak orang lain untuk beriman, berdoa, atau
untuk berkehidupan Islam.

Daimyo

: digunakan untuk samurai yang memiliki hak atas tanah yang luas
(tuan tanah)

Dakwah

: kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang
untuk beriman dan taat kepada allah sesuai dengan garis aqidah,
syari'at dan akhlak Islam.

Dzat

: wujud

Ekslusif

: terpisah dari yang lain atau khusus

Fitrah

: sifat asal; kesucian; bakat; pembawaan

Gengster

: kriminal yang merupakan anggota organisasi kejahatan pembuat

kekacauan.

Heterogen

: bermacam-macam

Hijab

: penghalang

Hijrah

: berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu
tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu

(keselamatan, kebaikan, dan sebagainya)
Hikayat

: karya sastra lama melayu berbentuk prosa yang berisi cerita

Holistik

: sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan
konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah kesatuan yang
lebih penting daripada bagian-bagiannya.

Inferior

: rendah diri

Intelektual

: cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu
pengetahuan

Judo

: olahraga bela diri yang berasal dari jujitsu yang menekankan
gerak cepat dan keseimbangan untuk menjatuhkan lawa

Kabuki

: seni teater tradisional khas jepang

Karate

: seni bela diri yang berasal dari jepang

Kendo

: seni bela diri modern dari jepang yang menggunakan pedang

Kiblat

: arah yang dituju saat seorang muslim mendirikan salat.

Kimono

: baju khas jepang

Kodrati

: berkaitan dengan kemampuan alami

Komprehensif : mampu menangkap (menerima) dengan baik
Kontribusi

: sumbangan

Liberalisme

: sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang
didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan
hak adalah nilai politik yang utama.

Literatur

: bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk membuat
suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya

Luhur

: tinggi; mulia

Manifestasi

: perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat.

Mua’alaf

: orang yang baru masuk islam.

Natal

: hari raya untuk memperingati kelahiran isa almasih (tanggal 25
Desember)

Normatif

: penilaian

Perspektif

: cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar
sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi
(panjang, lebar, dan tingginya

Prefektur

: nama lain dari provinsi

Primitif

: keadaan yang sangat sederhana serta belum mengenal tekhnologi

Radikal

: amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan

Rasional

: suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan
yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia.

Sake

: arak jepang, dibuat dr beras yg beragi, biasanya disajikan panaspanas

Sakral

: suci

Samurai

: bangsawan militer abad pertengahan dan awal-modern jepang

Sistematis

: teratur menurut sistem

Syahadat

: diikrarkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati bahwa tidak
ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah

Ulama

: orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam

Valentine

: hari kasih sayang, pada tanggal 14 februari

Westernisasi : pemujaan terhadap barat yang berlebihan
Ziarah

: berkunjung

