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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan teori mengenai Buku  

Menurut Rustan (2014) Dalam proses penyampaian informasi ada berbagi macam 

media yang dapat digunakan salah satunya adalah buku. Pemanfaatan buku pada 

umumnya sebagai media untuk menyampaikan informasi berupa pengalaman, 

laporan, cerita dan lainnya.  Buku biasanya berisikan informasi yang cukup 

mendetail mengenai suatu topik yang ingin disampaikan. Oleh sebab itu pada 

proses mendesain buku harus diperhatikan informasi yang akan disampaikan 

kepada audien dengan baik dan benar. (hlm. 120). 

2.1.1 Definisi Buku 

Menurut Haslam (2006), buku adalah sebuah media yang terdiri dari beberapa 

lembar kertas yang tergabung menjadi satu. Sedangkan menurut Kamus 

kbbi.web.id (2018), pengertian buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi 

tulisan atau kosong, kitab. 

2.2.2 Fungsi Buku 

Menurut Rustan (2009), buku mempunyai banyak fungsi diantaranya untuk 

menampung banyaknya informasi, beberapa penyampaian informasi tersebut bisa 

berupa cerita, pengetahuan, laporan dan lain-lain (hlm. 122). Sedangkan menurut 

Haslam 2006, buku memiliki fungsi sebagai wadah atau tempat menyebarkan 

informasi untuk dibaca lintas waktu (hlm. 9). 

2.1.2 Jenis-jenis Buku 

Menurut Campbell, Martin, Fabos (2012), Buku dibagi menjadi tujuh jenis buku : 
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1. Trade books 

Trade books adalah buku yang memiliki jenis cover hardcover atau 

softcover, biasanya ditunjukan untuk anak-anak hingga dewasa. Jenis-jenis 

dari trade books adalah komik, graphic novels, buku-buku fiksi dan non 

fiksi, literatur, hobi, seni dan travel. 

2. Professional books 

Professional book memiliki beberapa cangkupan pembahasan mengenai 

topik-topik diantaranya, hukum, bisnis, media dan beberapa cangkupan 

pembahasan yang memiliki bagian yang kecil. Buku ini biasanya dijual 

memalui sistem pemesanan media online. 

3. Textbooks 

Textbooks adalah media yang berperan sebagai alat pemerintahan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbahasa dan pendidikan 

masyarakat. Jenis-jenis dari textbooks diantaranya buku pelajaran sekolah, 

buku kuliah dan buku sekolah kejuruan. 

4. Mass market paperbacks 

Mass market paperbacks dijual di supermarket, apotek, bandara dan juga 

toko buku. Salah satu vontoh dari mess market paperbacks adalah novel. 

5. Religious books 

Saat ini penerbit buku-buku religius mulai meluaskan tema buku agama 

mengenai peperangan, kedamaian, ras, kemiskinan, gender, dan tanggung 

jawab kewarganegaraan, segingga buku-buku religuis atau keagamaan tidak 

hanya melulu mengenai kitab suci. 
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6. Reference books 

Reference books mempunyai target pasar yang sangat besar. Kamus, 

ensiklopedia, atlas, kalender dan beberapa buku yang bertemakan dan 

berhubungan dengan pekerjaan ataupun perdagangan seperti buku 

mengenai hukum dan manual medis 

7. University press books 

University press books adalah jenis buku yang mempunyai pasar terendah, 

karena hanya dicetak dalam lingkung yang kecil dalam satu bidang jurusan 

seperti teori literatur, sejarah seni, filosofi kontemporer dan lainnya (hlm. 

295-301). 

2.1.4 Bagian Buku 

Menurut Rustan (2014) ,buku dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian depan, bagian 

isi, dan bagian belakang. Pada bagian depan terdapat cover buku yang berisi judul 

buku, nama pengarang, nama atau logo penerbit, testimonial, elemen visual atau 

teks lainnya. Lalu di dalam bagian buku terdapat informasi penerbit dan perijinan 

serta lembar khusus mengenai pesan atau ucapan terimakasih yang ditunjukan 

kepada penulis kepada pihak-pihak tertentu yang membantu dalam proses 

pembuatan buku, kata pengantar dari penulis, kata sambutan dari pihak lain dan 

terakhir adalah daftar isi. Selanjutnya pada bagian isi buku terdapat bab-bab dan 

sub-sub, yang membicarakan berbai topik yang berbeda. Terakhir adalah pada 

bagian belakang buku, biasanya terdapat daftar pustaka, daftar istilah, daftar 

gambar dan terakhir adalah cover belakang buku yang berisi gambaran singkat 
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mengenai isi dari buku tersebut, testimonial, harga, nama atau logo penerbit, elemen 

visual atau teks lainnya (hlm. 121). 

2.1.5 Komponen buku 

Menurut Haslam (2006), komponen buku terdiri dari sembilan belas (19) bagian, 

yakni: Spine, headband, hinge, head square, front pstedown, cover, foredge square, 

front board, tail square, endpaper, head, leaves, back pastdown, back cover,  

Gambar 2. 1 Contoh urutan halaman buku 

(sumber : Rustan, 2014) 
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Gambar 2. 2 Komponen Buku 

(Sumber : Haslam, Book Design, 2006) 

 

Berikut merupakan penjelasan komponen buku tersebut : 

1. Spine 

bagian buku yang menutupi tepi buku yang terikat atau menyatu, 

banyak pula yang menyebutnya punggung buku. 

2. Head band 

Benang yang biasanya berwarna sama dengan cover yang mengait 

pada buku untuk penyempurnaan penjilidan cover. 

3. Hinge 

Lipatan di dalam endpaper yang berada di antara pastedown dan fly 

leaf. 
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4. Head square 

Bagian yang lebih besar daripada cover  dan juga  back board 

daripada lembaran buku. 

5. Front pastedown 

Endpaper  yang dilekatkan pada bagian dalam front board. 

6. Cover 

Ekertas atau papan yang cukup tebal, mekelat dan juga melindungi 

keseluruhan buku. Pada bagian cover ini biasanya di cantumkan 

judul buku, nama pengarang dan lain lain. 

7. Foredge square 

Pelindung kecil yang terbuat dari bagian cover buku. 

8. Front board 

Papan penutup yang terbuat dari bahan karton yang berada pada 

bagian depan buku. 

9. Tail square 

Bagian tepi bawah buku yang terbentuk karena adanya bagian cover 

dan juga back cover yang ukurannya lebih besar dari daun buku. 

10. Endpaper  

Selembar kertas yang lebih tebal dari halaman lainnya yang melekat 

dan digunakan untuk menutupi bagian dalam papan cover dan 

binding. 

11. Head 

Bagian atas dari sebuah buku. 
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12. Leaves 

Kumpulan dari lembaran buku yang mempunyai sisi halaman bolak 

balik. 

13. Back pastedown 

Endpaper yang melekat pada bagian dalam back cover. 

14. Back cover 

Papan penutup yang merupakan cover yang berada pada bagian 

belakang buku. 

15. Foredge 

Tepi pada bagian depan buku. 

16. Turn-in 

Tepi kertas yang dilipat dari bagian luar kedalam cover. 

17. Tail 

Bagian bawah dari sebuah buku. 

18. Fly leaf 

Halaman buku yang paling awal atau sisi belakang endpaper. 

19. Foot 

 

2.1.6 Teknik perancangan Buku 

Menurut Haslam (2006), tahapan awal dalam pembuatan buku terbagi menjadi tiga 

bagian, pertama pendekatan desain,  kemudian desain singkat dan bagian terakhir 

adalah mengindentifikasi komponen-komponen pada konten. Pendekatan dalam 

tahap merancang buku ini dibagi menjadi empat bagian yaitu : 
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1. Documentation 

Dalam tahapan ini penulis mencatatat dan menyimpan informasi-informasi 

penting melalui gambar dan teks, meskipun memerlukan banyaknya bentuk 

penyimpanan, seperti naskah singkat, manuskrip, daftar, sekumpulan tokoh, 

foto, peta, rekaman, suara dan juga video. Dokumentasi adalah dasar dari 

penulisan dan makna, ilustrasi dan juga desain grafis. Tanpa adanya 

dokumentasi ini, tidak akan ada majalah, buku koran poster, rambu jalan, 

kemasan dan juga website. 

2. Analysis 

Dalam perancangan sebuah buku butuh analisis dan pemikiran yang logis yang 

terlibat di dalamnya. Buku yang di dalamnya memiliki peta, diagram, 

pengindeksan, cross referance dirancang agar pembacanya dapat 

membandingkan, memahami dan juga membedakan setiap kontennya. Pada 

tahapan ini desainer diharapkan dapat memecah beberapa konten ke dalam unit 

yang lebih kecil dan dapat mengklasifikasikannya sebagai elemen. Setelah 

membuat kelompok informasi yang telah diklasifikasikan secara struktur, 

ururatan dan hierarki, desainer melibatkan kerjasama antara penulis dan editor.  

3. Expression 

Pendekatan ekspresif terhadap desain didorong dengan posisi visualisasi yang 

sentimental penulis atau perancang. Desain ekspresif dipengaruhi pula oleh 

warna, pembuatan tanda, dan simbolisme yang di buat secara emosional oleh 

perancang kepada pembaca. Oleh karnanya banyak perancang yang menyukai 
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dan menggunakan pendekatan ini untuk mengendalikan isi dan bentuk buku 

tersebut. 

4. Concept 

Tahapan yang terakhir adalah pendekatan konseptual terhadap desain graphic 

untuk mencari gagasan utama yang mendasari sebuah konsep dan merangkum 

sebuah pesan terhadap sifat penggunaan teks, fotografi, ilustrasi, penggunaan 

jumlah elemen, tingkat dan bentuk pada buku. Dalam hal ini yang menjadikan 

dasar komunikasi adalah periklanan, promosi, kartun dan branding. Pendekatan 

ini sering disebut pula sebagai ide grafis yang reduktif bukan ekspansif dan juga 

menggunakan dua ataupun lebih dari tiga gagasan. Permainan kata dan juga 

konsep dalam pemilihan gambar harus disampaikan secara jelas, karna dapat 

mempengaruhi minat pembacanya.  

 Desain buku 

Buku sebagi media penyampaian informasi untuk hijab traveler yang didesain 

sederhana namun memiliki elemen-elemen desain dan ilustrasi yang menarik 

sehingga memudahkan hijab traveler untuk memahami konten di dalam buku. 

2.2.1 Warna 

Menurut samara (2007), warna memiliki empat kandungan penting yang terdapat 

di dalamnya, yaitu saturation (intensitas warna – kecerahan dan kekusaman warna), 

hue (kombinasi warna – warna dasar seperti merah, hijau, biru, kuning atau RGB), 

value (level cerah dan gelapnya warna), temperature (peniliaian yang sifatnya 

subjektif mengenai karakter yang melekat pada sebuah warna). Penentuan jenis 

warna yang digunakan datau dikombinasikan dalam sebuah karya, akan memberi 
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pengaruh dimensi, ekspresi dan tingkat kejelasan informasi. Salah satu seniman 

yang terkenal dengan model roda warna dan membantu para desainer grafis untuk 

mengkombinasikan warna adalah Albert Munsell. 

 Selain itu, warna juga dapat mempengaruhi pembaca untuk mencerna 

informasi yang terdapat pada sebuah karya. Kombinasi warna yang tidak sesuai 

antara background dan warna tulisan dapat menyebabkan kurangnya tingkat 

keterbacaan tulisan. Dalam hal ini penulisa perlu memilih kombinasi warna yang 

sesuai, sehingga proses penyerapan informasi dapat tersampaikan dengan baik 

(hlm. 12-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Tipografi 

Menurut Sitepu (2004), tipografi adalah sebuah ilmu khusus di dalam desain grafis 

yang mendalami mengenai font. Tipopgrafi dibagi menjadi dua kategori, serif dan 

sans serif. Huruf serif merupakan huruf yang terdapat garis kecil atau counterstroke 

yang terdapat pada ujung hurufnya, biasanya garis ini membantu para pembaca 

 Gambar 2. 3 Color Wheel Albert Munsell 

(Sumber Type Style Finder, 2006) 
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pada saat membaca. Sedangkan font sans serif pada hurufnya tidak terdapat garis 

kecil atau counterstroke, sans ini memiliki karakter streamline, fungsional, modern 

dan kontemporer (hlm. 33-36). 

 Pada saat proses mendesain sebuah karya, huruf yang digunakan maksimal 

3 jenis. Hal ini dikarenakan jika melebihi batas jumlah yang disebutkan, membuat 

para pembaca menjadi kurang fokus dalam mencerna bacaan. Selain itu, 

menggunakan huruf yang berbeda atau kontras membuat suatu desain terlihat 

dinamis, namun harus tetap mempertimbangkan kecocokan penggunaan huruf 

tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan desainer grafis menggunakan satu 

jenis huruf dan menggunakan permainan tebal, tipis dan warna sehingga akan 

terlihat lebih menarik.  

 Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemilihan font sangat penting dalam 

pembuatan sebuah karya. Karna pada hakikatnya setiap jenis font mempunyai 

makna sendiri melalui bentuk dan karakteristik hurufnya. Kecermatan seorang 

desainer grafis dalam menentukan jenis font akan memudahkan pembaca dalam 

menginterpretasikan maksud yang ingin disampaikan desainer grafis dalam 

karyanya. (hlm. 15-22). 

 

Perancangan Buku Saku..., Sarah Madya Puspasari, FSD UMN, 2018



  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Ilustrasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs kbbi.web.id (2018), ilustrasi 

adalah gambar/foto/lukisan yang membantu menjabarkan mengenai isi buku, 

karangan dan sebagainya. Ilustrasi adalah penggambaran dari suatu tulisan dengan 

menggunakan teknik gambar, lukisan, fotografi atau teknik seni rupa lainnya yang 

lebih menjelaskan mengenai subjek tulisan yang dimaksud daripada bentuk. 

 Zeegen (2009), mengatakan bahwa ilustrasi adalah salah satu dari 

banyaknya media penyampaian pesan yang langsung dalam komunikasi visual. 

Oleh sebab itu, ilustrasi dapat memadukan antara ekspresi dan gambaran untuk 

memberikan suatu pesan dan ide. Hal ini bertujuan untuk sarana berkomunikasi, 

mengajak, memberikan informasi, membimbing atau menghibur dengan nyata 

melalui gaya ilustrasi yang sesuai (hlm. 6). 

1.2.1.1. Jenis-jenis ilustrasi 

Menurut Wigan (2006), terdapat 8 jenis ilustrasi : 

 

 Gambar 2. 4 Color Wheel Albert Munsell 

(Sumber Type Style Finder, 2006) 
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1. Caricature  

Ilustrasi dengan gaya gambar yang selalu dilebih-lebihkan pada bagian yang 

ditonjolkan. Hal ini ditunjukan sebagai bentuk sindiran atau candaan. 

2. The Decorative 

Ilustrasi digunakan sebagai elemen penghias pada dunia advertising, desain 

dan percetakan. 

3. Social Comment 

Ilustrasi yang digunakan untuk memberikan komentar atau kritik sindiran 

mengenai isu-isu yang meruak di masyarakat. 

4. Reportage  

Ilustrasi yang digunakan untuk memvisualkan suatu kejadian dan saat ini 

telah tergantikan oleh fotografi. 

5. Underground Urban 

Ilustrasi yang dikenal sebagai graffiti atau coretan. Merupakan mural pada 

dinding yang biasanya menggunakan spray-painting untuk 

menggambarkannya. 

6. Street Art 

Ilustrasi yang digunakan untuk memvisualkan atau mengekspresikan opini 

yang biasanya besebrangan dengan keadaan yang ada. 

7. Storytelling  

Ilustrasi yang disampaikan untuk menyampaikan sebuah kisah dalam 

bentuk narasi. Saat ini telah mulai berkembang menjadi buku komik dengan 

buble text, label dan bingkai sebagai elemennya. 
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8. Fantastic Worlds 

Ilustrasi yang memvisualisasikan dunia dalam imajinasi yang berbeda 

dengan dunia nyata.  

2.2.4 Layout 

Menurut Rustan (2014), layout adalah tataletak dalam suatu bidang terhadap 

elemen-elemen desain pada media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan 

yang akan disampaikan kepada audien. Tercapainya sebuah kesatuan layout  atas 

dasar saling berhubungannya antara elemen-elemen didalamnya seperti objek, 

huruf, dan gambar. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, 

prinsip tersebut merupakan prinsip dasar desain grafis antara lain : 

a. Margin 

Sebuah margin berfungsi sebagaipenentu antara jarak pinggiran kertas 

dengan area yang akan di tempati oleh elemen-elemen pada layout. Hal 

ini bukan hanya untuk meminimalisir agar elemen-elemen tidak terlalu 

jauh ke pinggir halaman dan terjadinya kesalahan pada proses cetak, 

namun hal ini dapat meningkatkan pula meningkatkan estetika (hlm. 

64). 

b. Grid 

Grid adalah alat bantu yang sangat berguna pada saat proses me-layout. 

Dengan adanya grid  maka mempermudah kita bagaimana menentukan 

tata letak elemen-elemen yang akan diletakan ke dalam layout dan 

mempertahankan konsistensi kesatuan layout  antar halaman dapat 

terjaga. Elemen pada grid dibagi menjadi 3, yang pertama adalah 
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elemen teks yang terdiri dari judul, deck, byline, bodytext, subjudul, 

pullquotes, caption, callouts, kickers, initial caps, indent, lead line, 

spasi, header & footer, running head, catatan kaki, nomor halaman, 

jumps, signature, nameplate, masterhead. Yang kedua adalah elemen 

visual diantaranya foto artworks, infographics, garis, kotak, inzet, poin. 

Dan yang terakhir elemen grid yang terakhir adalah invisible elements 

yang terdiri dari margin dan grid. Dalam proses pembuatan grid perlu 

diperhatikan pula bahwa faktor ukuran, bentuk bidang, konsep, style 

desain, ukuran huruf serta banyaknya informasi yang ingin disampaikan 

dapat mempengaruhi bagaimana pembagian halaman dilakukan. Proses 

membuat grid dibagi menjadi halaman dengan garis vertikal dan 

horizontal. (hlm. 37-67). 

 Menurut Rustan (2014), ada beberapa prinsip layout yang harus 

diperhatikan: 

1. Sequence / urutan 

Sequence atau istilah lainnya aliran/hierarki/flow yaitu cara desainer 

dalam menempatkan urutan urutan isi buku yang menjadi prioritas 

utama untuk dibaca, sehingga pembaca dengan mudah menangkap 

pesan yang akan disampaikan oleh para desainer. 

2. Emphasis / penekanan 

Menekankan pesan inti atau prioritas yang akan disampaikan kepada 

audiens. Beberapa cara agar emphasis dapat tersampaikan dengan 

baik yaitu dengan memberikan ukuran yang jauh lebih besar dari 
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elemen yang lainnya, warna yang kontras / berbeda dengan 

background ataupun elemen lainnya, meletakkan di posisi yang 

strategis atau yang menarik perhatian audience, menggunakan style 

yang berbeda dengan elemen sekelilingnya. 

3. Balance / keseimbangan 

Dalam sebuah layout pembagian berat layout harus sama rata, bukan 

berarti seluruh bidang layout harus dipenuhi dengan elemen-elemen 

desain. Tapi keseimbangan ini harus menghasilkan kesan yang 

seimbang dengan meletakan elemen-elemen yang dibutuhkan pada 

posisi yang tepat. Bukan hanya tata letaknya saja yang 

mempengaruhi tapi ukuran, warna, arah, dan elemen-elemen 

lainnya. 

4. Unity / kesatuan 

Setalah beberapa prinsip-prinsip layout diatas semua elemen harus 

saling berkaitan dan disusun secara tepat sehingga konsep yang kita 

kepada audience dapat tersampaikan dengan baik. 

 

 Ibadah dalam perjalanan 

2.3.1 Safar 

Menurut Sa’id (2013), ata safar berasal dari kata sufru yang merupakan bentuk 

jamak dari kata safir, sedangkan arti kata musafirin mempunyai arti kata yang sama. 

Seseorang yang berpergian ataupun berpindah tempat dinamakan sebagai musafir, 

salah satu manfaat dari berpergian adalah mengetahui tempat-tempat baru yang 
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belum kita ketahui. Pada saat berpergian, musafir bisa dikenali akhlaknya sehingga 

akan tampak jelas sifat –sifat yang tersembunyi dalam diri para musafir tersebut 

(hlm. 9-10).  

2.3.2 Ibadah 

Menurut Khalilurrahman dan Hamdi (2017), ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu 

‘abada- ya’budu-ibaadah, yang mempunyai arti kata tunduk, patuh atau 

merendahkan diri. Istilah umum ibadah mempunyai arti mengabdikan diri kepada 

Allah sedangkan istilah khusus dari ibadah adalah seluruh  apa yang yang dicintai 

dan Allah Azza wa Jalla, baik verupa ucapan atau perbuatan yang zhahir (jelas) 

ataupun yang batin (tidak nyata), seperti khauf (takut), tawakkal (berserah diri), 

shalat, zakat puasa dan sebagainya dari apa yang disyariatkan islam (hlm. 2). 

2.3.4 Sholat 

Menurut Khalilurrahman dan Hamdi (2017), sholat berasal dari bahasa Arab yaitu 

sholla-yushalli-shalaatan, yang mempunyai arti kata doa atau pujian. Sedangkan 

arti sholat menurut syariat islam adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan 

perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat 

syariat dan rukun tertentu. 

Shalat sendiri merupakan sarana komunikasi yang canggih dan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam proses pengabdian seorang hamba kepada 

Tuhannya (hlm. 80-82). 
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1.3.1.1. Sholat Qashar 

Menurut Khalilurrahman dan Hamdi (2017),  sholat qashar adalah yang diringkas 

atau diperpendek yang terdiri dari empat rakaat yaitu isya, dzuhur dan ashar 

sedangkan sholat magrib dan sholat subuh tidak termasuk (hlm. 324). 

1.3.1.2. Sholat Jamak 

Menurut Khalilurrahman dan Hamdi (2017), sholat jama’ adalah ibadah sholat 

fardhu yang dikumpulkan dan dikerjakan pada satu waktu, Shalat yang dapat 

dijamak yaitu sholat dzuhur dengan ashar dan magrib dengan isya. Shalat Jamak 

dibagi menjadi menjadi dua yang pertama Jamak taqdim : sholat yang dikerjakan 

pada awal waktu diantara dua waktu sholat yang akan dijamak, seperti menjamak 

sholat dzuhur dan ashar yang dikerjakan pada waktu dzuhur atau magrib dengan 

isya dikerjakan pada waktu magrib dan yang kedua Jamak ta’khir : sholat yang 

dikerjakan dalam satu waktu dengan mengakhirkan waktu yang pertama, seperti 

sholat dzuhur yang dilakukan pada waktu sholat ashar atau sholat magrib yang 

dikerjakan pada waktu isya (hlm. 327). 

2.3.4 Thaharah / bersuci 

Menurut Khalillurrahman dan Hamdi (2017), secara bahasa arti kata thaharah atau 

bersuci berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah fiqih,  tata cara yang 

telah ditetapkan secara syariah untuk menghilangkan segala bentuk najis dan 

hadats.  Dalam hukum Islam, thaharah atau bersuci ini menduduki tempat teratas 

yang paling utama dalam beribadah dan mendeketkan diri kepada Allah. 

Sebagaimana halnya shalat yang tidak akan sah apabila tidak melakukan bersuci 

terlebih dahulu (hlm. 22). 
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2.3.5 Doa 

Menurut Menag (2013), Doa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada 

Allah SWT, berdoa bukan hanya saat kita terkena musibah saja tapi layaknya 

seorang muslin memanjatkan doa walaupun dalam keadaan sehat. Doa ini memiliki 

unsur yang paling esensial dalam ibadah. Adapaun hal-hal yang perlu diperhatikan 

sebelum kita berdoa adalah : tata cara, waktu dan tempat berdoa. Menurut 

kbbi.web.id (2018), doa adalah permohonan/harapan/pujian kepada Tuhan yang 

Maha Esa. 

2.3.6 Adab 

Menurut kbbi.web.id (2018), adab merupakan kesopanan/kehalusan/budi pekerti. 

Sedangkan menurut Aziz, adab merupakan pedoman dan pendorong kepada-Nya, 

sesungguhnua adab ialah hal yang paling agung yang mencangkup seluruh adab 

islami baik perkataan maupun perbuatan yang merumuskan langkah-langkah 

terperinci (hlm. 12).  
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