
 

i 
 

PEMIKIRAN SYA<H WALI<YULLAH AL-DAHLAWI<  

DALAM BIDANG HADIS 

(Studi Hadis Tabligh Al-Risalah dan Hadis Tabligh  

Ghayr Al-Risalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

dalam Bidang Ilmu Hadis (IH) 

 

 

Oleh : 

IKFI ISHMAH NANDA AYU LATIFAH 

NIM 1530410014 
 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS USHULUDDIN  DAN PEMIKIRAN ISLAM 

PROGAM STUDY ILMU HADIS 

TAHUN 2019 



 

ii 
 

  



 

iii 
 

  



 

iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ikfi Ishmah Nanda 

Ayu Latifah NIM 1530410014 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

skripsi ini :  

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan 

dalam bentuk dan untuk keperluan apapaun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan 

skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 24 September 2019 

Yang menyatakan. 

 

 

 

 

 

Ikfi Ishmah Nanda Ayu Latifah 

NIM. 1530410014 
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MOTTO 

 

َأِخيَك َصَدَقة  تَ َبسُُّمَك ِفى َوْجِه   
Senyum manismu dihadapan saudaramu adalah shadaqah 

(HR. Tirmidzi)1 
 

لَِكاَغًداااَوَلا
َٰ
ًاَفاِعٞلاَذ الَِشاْۡيٍءاإِنِّ اا ا٣٢َتقُوَلنَّ َشااَءااإِلَّ ٌَ ُهاٱَأنا

اۡذُكرٱوَااللَّ
َذااَرَشٗداا ًاِِلَۡقَرَباِمۡناَهَٰ ِناَربِّ ٌَ ۡهِد ٌَ اأَنا ا َكاإَِذااَنِسٌَتاَوقُۡلاَعَسىَٰ بَّ  ٣٢رَّ
 

Artinya: “Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang 

sesuatu "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini 

besok pagi. Kecuali (dengan menyebut) "Insya 

Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa 

dan katakanlah "Mudah-mudahan Tuhanku akan 

memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat 

kebenarannya dari pada ini."
2
 (QS. Al-Kahf: 23-24). 

 
 

 

 

  

                                                             
 1 Imam Tirmidzi , Sunan Tirmidzi (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Sofware, 2009), 

DVD Hadis Kitab Sembilan Imam. 

 2 Alquran, al-Kahf ayat 23-24, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: 

Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 295. 
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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Orang Tuaku 

Untuk semua hal yang telah kalian berikan kepada anakmu ini, 

ku hanya bisa berterimakasih. Terimakasih untuk segala pengorbanan 

yang telah kalian berikan, terimakasih atas semua doa-doa yang selalu 

kalian sematkan dalam sujud dipersetiga malam, terimakasih atas 

kasih sayang dan ruang maaf yang selalu terbuka lebar untuk diriku, 

terimakasih karena telah menerimaku dan merawatku didunia ini. 

 

 Kakak Adikku 

Kalian adalah saudaraku, dimana ada kesamaan darah yang 

mengalir dari orang tua hebat. Apapun yang telah terjadi dikehidupan 

keluarga kita, selalu ada ruang kasih sayang dan maaf dalam hati ku, 

dan selalu tersemat doa–doa untuk kalian agar lebih baik dan 

bersama-sama membahagiakan orang tua kita. Terimakasih atas 

kebaikan kalian, semoga kalian selalu diberi kebahagiaan dan sukses 

dunia akhirat. 

 

 Guru-guruku 

Siapalah diriku tanpa mu? Pahlawan regenerasi, jalan petunjuk, 

dan cahaya dalam hidupku. Terimakasih atas keikhlasan mu, jasa-jasa 

mu, dan semua tindak-tanduk dalam mengalirkan segudang ilmu. 

Harapan dan doa ku semoga muridmu ini dapat menjadi manusia 

yang bermanfaat, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter hebat. 

Terimakasih guruku. Salam ta’dzim dan doa selalu kuhaturkan untuk 

mu. 

 

 Keluarga Ilmu Hadis 2015 

Terimakasih kepada Rabbku yang telah mengijinkan ku berada 

diantara kalian. Orang-orang hebat diantara orang-orang hebat lainnya 

yang aku temui dari sekian millyar manusia. Kalian adalah keluarga 

tanpa sebuah kartu keluarga. Kalian adalah harta karun ku dan kalian 

adalah sahabat dunia akhirat ku. Terimakasih karena telah menjadi 

bagian dari takdir indah ku. Aku tak akan mendiskripsikan kalian satu 

persatu, karena kalian semua indah dan unik dengan karakter kalian 

masing-masing. Semoga tali kekeluargaan kita tak akan putus sampai 

kapan pun. I Love You All. 
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 Keluarga UKM Al-Izzah 

Terimakasih untuk keluarga terkasih ku, warna-warni hidup ku, 

manis asam suka duka ceria bahagia penuh dengan canda tawa dan 

tak lupa juga penuh dengan drama korea duka lara yang dapat terobati 

karena rasa cinta yang tidak ada habisnya. Hehe. Alhamdulillah. 

 

 TIM KKN Posko Tanjungrejo dan Masyarakat Tanjungrejo 

Kalian adalah keluarga baruku dengan waktu yang sangat 

singkat. Kalian adalah teman Inspirasi dalam hidup, teman yang 

mengajarkan banyak hal, tentang memahami karakter, menghargai 

sesama, toleransi, menyayangi dan bertanggung jawab. Teman satu 

dan dua atap yang kece dengan berbagai karakter. 

 

 HMP Ilmu Hadis, Almamater tercinta IAIN Kudus, dan Manusia-

manusia Hebat dalam Hidupku 
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KATA PENGANTAR 

 

نِ ٱللَِّه ٱلرَّح مِ ِبس  ٱلرَِّحيمِ  مََٰ
 Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Sang pemilik semesta 

alam, Dzat Yang Rahman Rahim, Allah SWT, yang senantiasa mengucurkan 

taufiq, hidayah, serta inayahnya kepada seluruh makhluk. Shalawat dan salam 

selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang 

telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang 

benderang. 

 Skripsi ini membahas tentang Pemikiran Syah Waliyullah Al-Dahlawi 

Dalam Bidang Hadis (Studi Hadis Tabligh Al-Risalah dan Hadis Tabligh 

Ghayr Al-Risalah). Penelitian ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan selesainya penelitian 

tugas akhir ini, ungkapan rasa terimakasih yang sangat tulus kami sampaikan 

kepada: 

1. Dr. H.Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institute Agama Islam Negeri 

Kudus. 

2. Dr. Supa’at, M.Si, Akt, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr.Nor hadi, 

SE,M.Si, Akt, selaku Wakil Ketua Rektor II, dan Bapak Dr. H. Ihsan, 

selaku Wakil Rektor III Instituet Agama Islam Negeri Kudus. Beserta staf 

dan karyawannya yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan pelajaran birokrati dan administrative. Tanpa bantuan dan 

arahan beliau, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Dr. Masrukhin, M.Ag, selaku Dekan Jurusan Ushuluddin Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

4. Shofaussamawati, S.Ag, M.S.I, selaku wakil Dekan I Jurusan Ushulludin 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

5. Zulham Qudsi Farizal Alam, MA. selaku Pembimbing Skripsi. 

Terimakasih atas waktu, tenaga, ide-ide hebat dan kesabarannya yang 

selama ini tanpa lelah membimbing penulis. Semoga selalu diberikan 

kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan tugas. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus 

beserta Staff Administrasi Jurusan Ushuluddin yang telah mendidik dan 

mengajarkan ilmunya dan yang telah membantu dalam kelancaran studi 

penulis di IAIN Kudus ini. 

7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Khoirul Anam dan Ibu 

MJ. Mustagfiroh yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan 

menyematkan doa–doa dalam sujud dipersetiga malam. Terimakasih atas 

segala hal. Semoga selalu diberikan keberkahan umur, rizki yang halal 

dan berkah, sehat sejahtera, serta diberikan keberkahan yang lainnya di 

dunia maupun di akherat kelak. 
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8. Terimakasih kepada keluarga dan saudara-saudara yang telah memberikan 

arti hidup kepada penulis dan menjadikan penyemangat dalam melakukan 

kebaikan dalam segala hal. 

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis 2015, sahabat 

dunia akhirat, Akhi-akhi Sholih yang kece: Zaenal Arifin, Muhammad 

Syarif Hidayat, Muhammad Hilal Alfaydh, Muhajir Adzimiddin, Hendra 

Prastiawan, Eko Rahmanto, Ahmad Ari Hidayat, Muhammad Amir 

Basyiruddin, Agus Syaifuddin, Abdul Aziz. Serta tak kalah kecenya 

Ukhti-ukhti Sholihah: Lailiyatun Nafisah, Impala Kurnia, Nailus Sa’adah, 

Novita Fitriana, Liyyatul Khasna, Azzawiyatul Ulya, Avilia Wulandari, 

Siti Khusniatul Ummah, Aulia Wafia, Laily Rahma, dan Siti Qurratul 

A’yun. Serta kakak-kakak maupun adik-adik di Program Studi Ilmu 

Hadis. Terlalu banyak hari-hari bersama mereka yang sulit dilupakan, 

yang akan menjadi kenangan rindu yang tak berkesudahan, namun apalah 

daya hari terus berlanjut. Semoga ikatan kebersamaan, kekerabatan, saling 

menghargai terus terjaga sampai kapanpun. 

10. Terimakasih kepada keluarga UKM Al-Izzah yang telah mengajarkan 

banyak hal khususnya dalam berorganisasi, kepada abang-abangku: Bang 

Asmuni, Bang Adi, Bang Kusno, Bang Yuyun, Bang Zubair, Bang Fatah, 

Bang Izil, Bang Farandy, Bang Abror, Bang Ja’far, dan Akhi Akbar. 

Kepada Mbak Fajril Lu’luilma’nun yang aku kagumi. Serta ukhti-ukhti 

sholihah: Mbak Aliya, Mbak Alifah, Mbak Nanik, Mbak Intan, Mbak 

Muyas, Mbak Musya, Mbak Uli, Mbak Sima, Ukhti Della. Tak lupa adik-

adik yang sangat aku sayangi: Mutt, Ilyas, A’yun, Khamzah, Ulil, Rina, 

Hana, Isro’i, Chumai, Umi, Sudes, Wahab, Rizka, Fazal, Iin, Ela, 

Frangky, Alfin, Farid, Mia, Umroh, Icom, Arsyada, Imelda, Ilma. Dkk. 

Semoga hubungan kekeluargaan ini dapat terjalin sampai kapanpun. 

11. Terimakasih untuk Segenap TIM KKN POSKO 10 & 11 Tanjungrejo, 

Untuk Mbak Cheusna yang setia menemani tidurku didepan TV dibawah 

motor, Ahna yang sering tertawa karena ulahku, mbak cheff Naufa yang 

sering memberi nasehat dan jago masak, dek Ulya yang suka tidur tidak 

lebih dari 21.00 WIB, Mbak Vita seorang ibu rumah tangga yang 

humoris, Mbak Ulul yang cerdas, Mbak Rika yang bersuara lembut, Nisa’ 

yang sering sellfie, dan Nuril yang jago make up. Serta teman-teman 

sholih: ketua bijak nan lembut sekaligus teman kocak yang sering 

mengalah Muhammad Asy’ari, yang selalu mencairkan suasana yang jika 

nggak ada dia nggak rame Habibi, yang penyabar Aftoni, sang ahli desain 

Hasan, Mas Afif yang dermawan, Kang Suryo yang pendiam dan super 

misterius, yang kebapak.an Pak Hadi, yang tetap tenang dan santai Tomi, 

Mas Aim yang baik, Mbah Ade yang takterduga-duga, dan pengusaha 

sukses Amir. Semoga kalian selalu bahagia, sukses dan dimudahkan 

segala urusannya dimanapun berada. 
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12. Terimakasih kepada keluarga dari berbagai macam daerah di Indonesia 

yang disatukan di Bekasi, terimakasih pula kepada HMP Ilmu Hadis, serta 

semua yang telah menjadi teman di IAIN Kudus. Semoga kalian selalu 

tersenyum dalam  kebahagiaan, dan hubungan pertemanan kita langgeng 

sampai akhir masa. 

 

 

 

 

Kudus, 24 September 2019 

Penulis 

 

 

 

 

 

Ikfi Ishmah Nanda Ayu Latifah 

NIM. 1530410014 

 

 

 

 

 

 

  


