DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN
1. Nama

: Abdul Fatttah

Umur

: 55 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Wirausaha dan pengajar/ustadz

Alamat

: Jl. Pasar 1 Medan Marelan

2. Nama

: Nurdin Al-Bukhari

Umur

: 25 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Pengajar/ustadz

Alamat

: Jl. Payaroba Binjai

3. Nama

: Abu Umair

Umur

: 45 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Pengajar/ustadz

Alamat

: Jl. Kelambir Lima Kampung Lalang Medan

4. Nama

: Abdullah Mas’ud

Umur

: 38 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Guru

Alamat

: Jl. Pasar 1 Medan Marelan
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5. Nama

: Muhammad Suherman

Umur

: 23 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Wirausaha

Alamat

: Jl. Karya Jaya Medan Johor

6. Nama

: Muhammad Permana

Umur

: 23 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: wirausaha/mahasiswa

Alamat

: Jl. Umar gang Saudara Medan Barat

7. Nama

: Kiki

Umur

: 26 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Wirausaha

Alamat

: Jl. Tuasan gang amal Medan Barat

8. Nama

: Wira

Umur

: 22 tahun

Status

: Belum Menikah

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. Medan Binjai Km. 10 Medan

9. Nama

: Wiyono

Umur

: 45 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Jl. Kasuari gang setia Medan
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10. Nama

: Zaki

Umur

: 25 tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan : Wirausaha
Alamat

11. Nama

: Jl. Yos Sudarso gang bhakti Medan Deli

: Abdul Malik

Umur

: 24 Tahun

Status

: Sudah Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa dan Wirausaha
Alamat

: Jl. Letda Sudjono Medan Tembung
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DAFTAR ISTILAH

1. Ahli Kitab : Kaum yang diturunkan kitab oleh Allah sebagai pedoman hidup
mereka termasuk di dalamnya yaitu kaum Yahudi, Nashrani, dan
Islam.
2. Ana

: Saya (dalam bahasa arab).

3. Antum

: Kamu (dalam bahasa arab).

4. Bid’ah

: Sesuatu perbuatan yang diada-adakan yang bentuk dan tata
carannya menyerupai tuntunan syariat Islam namun tidak ada
tuntunan dan perintahnya dari Allah dan nabi Muhammad.

5. Dauroh

: Pengajian umum (dalam bahasa arab).

6. Fiqih

: Segala sesuatu hokum-hukum dan tata cara dalam syariat Islam
yang menyangkut tata cara pelaksanaan dalam beribadah kepada
Allah.

7. Hadits

: Segala bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan, ataui diamnya
nabi yang menjadi sumber hokum dalam Islam yang kemudian
disebarkan melalui periwayat-periwayat yang menyampaikannya
mendengar langsung dari nabi atau tidak dalam bentuk ucapan
periwayat yang menyampaikannya atau dalam bentuk telah
tertulis.

8. Hizbiyyah : Paham yang bersifat fanatik terhadap kelompoknya. Atau biasa
disebut kelompok fanatik.
9. Ijab dan

: Perkataan yang bersifat mengikat atau sakral dalam proses akad
nikah yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Qabul.
10. Ikhtilath

: Campur baur atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan
yang bukan mahramnya.

11. Ikhwanul : Sebuah kelompok atau organisasi yang didirikan oleh Hassan AlBanna di Mesir yang kemudian menjadi organisasi terlarang di
Mesir.
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Muslimin.
12. Khatib

: Orang yang berkhutbah atau berceramah di atas mimbar.

13. Khawarij : Kelompok sesat yang telah muncul pada zaman kekhalifahan
Utsman bin Affan yang kemudian membunuhnya dan berlanjut
ke zaman pemerintahan Ali dan Ali memerangi dan membunuh
mereka. Paham kelompok ini adalah suka mengkafirkan orangorang Islam tanpa dalil hanya karena tidak berhukum dengan
hokum yang diturunkan Allah.
14. Khitbah

: Laki-laki melamar perempuan yang disukainya, atau meminang
calon isteri.

15. Khurafat : Cerita-cerita dusta atau berita-berita dusta yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
16. Mahar

:

Pemberian sesuatu yang diberikan suami kepada isterinya
sebagai syarat atau hadiah pernikahan.

17. Mahram

: Perempuan yang tidak boleh dinikahi.

18. Manhaj

:

Pemahaman atau metode dan jalan yang ditempuh untuk
memahami suatu hal atau hukum.

19. Mimbar

: Tempat khatib berkhutbah.

20. Muballigh : Da’i atau penceramah. Dapat juga disebut ustadz.
21. Murji’ah : Paham yang mengatakan bahwa iman letaknya di hati bukan
termasuk lisan dan perbuatan.
22. Mu’tazillah :

Paham yang lebih mengutamakan akal pikiran dalam

menetapkan hukum-hukum agama dari pada menggunakan
Qur’an dan Hadits.
23. Nasab

: Garis keturunan.

24. Nash

: Hukum-hukum dan Aturan dalam agama Islam yang jelas dan
tertulis yaitu Qur’an dan Hadits.

25. Nazhor

: Proses melihat calon isteri dalam pernikahan.

26. Qadariyyah : Paham yang menolak taqdir-taqdir atau ketentuan Allah baik dan
buruknya.
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27. Rukun

: Sesuatu hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhi atau
dilakukan.

28. Salaf

: Generasi pertama umat Islam yang terbaik yaitu nabi dan para
sahabatnya.

29. Salafi

: Orang yang mengikuti dan mencontoh generasi pertama yang
terbaik tersebut.

30. Salafiyyah : Paham yang mengikuti contoh generasi pertama umat Islam
yang terbaik.
31. Sufi

: Paham yang mengutamakan kecintaan terhadap Allah dengan
berlebih-lebihan beribadah kepada-Nya. Sufi berarti pemurnian
hati dan diri dengan meninggalkan hal-hal yang bersifat
keduniawian.

32. Sunnah

: Segala sesuatu yang menyangkut perkataan, perbuatan,
persetujuan, atau diamnya nabi Muhammad untuk dijadikan
sumber rujukan hukum-hukum Islam.

33. Sururri

: Kelompok yang ditujukan kepada pendirinya yaitu Muhammad
Surrur bin Zein Al-Abidin yang berpaham anti Barat dan anti
terhadap negara dan orang-orang Islam yang tidak berhukum
dengan hukum Allah atau tidak menggunakan hukum syariat
Islam. Kelompok ini sering memberontak kepada pemerintah
yang tidak menggunakan hukum Islam dan menghukuminya
sebagai negara kafir dan orang-orangnya juga kafir. Yang
termasuk kelompok ini adalah Jamaah Islamiyah, jamaah AtTakfir, ‘Ibadurrahman, Dll. Contoh orang yang termasuk
kelompok ini di Indonesia adalah para pelaku bom bali yaitu
Amrozi dan kawan-kawannya.

34. Syari’at

:

Hukum-hukum dan sejumlah aturan di dalam agama Islam
menyangkut akidah (keyakinan), mu’amalah (hubungan sesama
makhluk), Ibadah (tata cara menyembah Allah), Al-Ahkam AsSulthoniyah (hukum mendirikan negara), Akhlak (perilaku
mulia), dan lain-lainnya.
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35. Syirik

: Mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun dari Makhluk
ciptaannya baik dalam perbuatan, perkataan dan keyakinan yang
bersumber dari hati.

36. Tahdzir

: Perbuatan memboikot atau tidak peduli terhadap seseorang karena
adanya kesalahan yang dibenarkan oleh syariat sebagai
peringatan kepadanya.

37. Talaq

: Perceraian antara suami dan Isteri dalam berumah tangga.

38. Tauhid

: Perbuatan dengan bersunguh-sungguh untuk mengesakan Allah
dalam beribadah kepada-Nya.

39. Tazkiyah : Pemurnian atau pembersihan sesuatu ke bentuk aslinya.
40. Ta’aruf

: Perkenalan jodoh.
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DOKUMENTASI PENELITIAN

Hijab merupakan hal yang diwajibkan bagi jamaah salafiyyah di dalam
penyelenggaraan pesta. Hijab dapat berupa kain, terpal atau tembok sebagai
pembatas antara laki-laki dan perempuan kecuali anak-anak yang belum baligh.

Para pengikut dakwah salafiyyah sedang duduk-duduk dalam penyelenggaraan
pesta pernikahan.

Universitas Sumatera Utara

Para tamu dari kalangan pengikut dakwah salafiyyah yang baru tiba menghadiri
undangan pernikahan.

Tuan rumah penyelenggara pesta mempersilahkan tamu undangan yang baru hadir
untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan.
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Suasana bilik tempat tamu laki-laki sedang menikmati makanan yang telah
disediakan. Sulitnya mengambil gambar di bagian bilik perempuan membuat
penulis hanya bisa mengambil gambar dari bilik tempat duduk laki-laki secara
diam-diam dan tersembunyi mengingat jamaah salafiyyah melarang memotret.

Salah seorang pengikut dakwah salafiyyah yang baru saja selesai melangsungkan
akad nikah yang berhasil penulis ambil gambarnya.
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