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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Azzawiyyatul Ulya 

NIM 1530410015 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan 

dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; 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 
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NIM. 1530410015 
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MOTTO 

 

و عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة حدثنا اسحاق حدثني اب
قال:قال رسوالهلل صلى اهلل علية وسلم اذا تمنى احدكم فلينظرمايتمنى فانه ال 

 يدري مايكتب له من امنيته
Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepadaku Abu 

„Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia 

berkata, Rasulullah saw bersabda:”Apabila salah seorang dari kalian 

bercita-cita maka lihatlah apa yang ia cita-citakan, karena sesungguhnya ia 

tidak tahu apa yang ditulis untuknya dari cita-citanya.” 

 (HR. Ahmad) 

“Jadikanlah Setiap Langkahmu Sebagai Pedoman Cita-Citamu, Apapun Yang 

diawali Dengan Bismillah Insyaallah Tidak Akan Putus di Tenggah Jalan” 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepadamu ya Rabb, senantiasa 

melimpahkan kasih sayang serta Inayah-Nya. Hamba pasrah dan tunduk 

terhadapmu dengan segala pertolonganmu, alhamdulillah skripsi yang sangat 

sederhana ini tidak ada artinya tanpa kehadiran mereka, dengan begitu skripsi 

ini penulis persembahkan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan inayah dan keberkahan-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disemua masalah dan hambatan 

hamba yakin pasti ada jalan keluarnya, walaupun hambamu ini sering 

berbuat dosa, namun Engkau tetap saja menunjukkan jalan yang luas 

untuk penulis. Semoga hasil skripsi ini menjadikan penulis sadar dan 

semakin dekatnya hambamu ini kepada-Mu. 

2. Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW sebagai Baginda 

Nabi dan Rasul yang menjadi uswatun khasanah sepanjang masa dan 

contoh untuk umatnya, sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan 

kepada beliau Nabi Muhammad saw, semoga kelak di yaumul qiyamah 

nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa’atnya, aamiin. 

3. Kedua orang tuaku, Ayahanda (H. Khumaidi alm) dan ibunda tercinta (Hj. 

Nur Aini) yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan do’a yang tiada 

henti-hentinya, memperjuangkan segalanya hanya untuk membahagiakan 

anak-anaknya, dan selalu mendampingi di saat suka maupun  duka dengan 

kesabaran yang luar biasa, terimakasih abah ummi. 

4. Guru-guru dalam mengajarkan banyak hal dari ilmu yang paling dasar 

sekalipun memberikan banyak inspirasi perjalanan panjang pencarian 

ilmu ini, tiada hal yang bisa dilakukan penulis, semoga Allah membuka 

jalan penulis untuk membalas baktimu dan tidak mengecewakan akan 

keinginan besarmu kepada muridmu ini. Semoga ilmu yang engkau 

tularkan kepada penulis menjadi amal jariyahmu kelak. Aamiin. Dan 

penulis bisa mengamalkan ilmu yang di peroleh. 

5. Dosen pembimbing yang tak henti-henti-Nya memotivasi penulis tumbuh 

atas apresiasi yang telah engkau berikan, sehingga penulis bisa 

megerjakan mulai dari proposl hingga menjadi sebuah skripsi dengan 

semangat. Selalu mendampingi dalam proses pengerjaannya dan beliau 

tak pernah lelah dalam mengingatkan penulis untuk terus semangat dalam 

mengerjakan tugas akhir ini, semoga keistiqomahan dosen-dosenku dan 

pembimbingku ini menjadi dzikir yang menyejukkan dalam mahasiswa-

mahasiswimu ini. 

6. Kakak-kakak dan adik ku tersayang  (Nalin Ni’mah, Lu’luil Hikmah, Ela 

Sofatul Mala, Muhammad Jazuli Muharrom, dan Mujibatud Da’wah) 

yang selalu menjadi motivator terbaik, mewarnai hari-hari untuk tetap 

selalu mengingat tentang skripsi, serta membantu terselesaikannya proses 

penelitian sampai selesai. 
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7. Keponakanku yang selalu memberikan senyuman manis dan canda’an 

receh yang selalu bertingkah menggemaskan yang memberikan semangat 

setiap harinya  (Mas Buni, Mas Arsyad, Mas Ridwan, Mas Salman, Mas 

Sultan, Mbak Firda, dan Mbak Fathimah). 

8. Sahabat-sahabat hanggatku Ilmu Hadis 2015, penulis berterimaksih atas 

semua ilmu yang pernah tercurahkan dalam pengarahan yang lebih baik, 

hanya butiran debu diantara mutiara-mutiara. Penulis pernah menjadi 

benalu dalam kehidupan kalian, karena sering merepotkan dan 

mengganggu di kehidupan kalian. Kalian teman yang unik dengan 

keunikan tersendiri dengan perbedaannya, semoga kita dipertemukan 

kembali dengan keadaan sehat dan sukses. Selalu menjadi motivator 

terbaik ketika penulis berkumpul dengan kalian, dan semoga Allah selalu 

mempermudah langkah kalian dalam mencari ilmu dan berbuat kebaikan 

insya Allah calon Professor semua. Semoga kebaikan kalian semua 

diberkahi oleh Allah, dan dijadikannya wajah-wajah kalian bersinar di 

surga kelak. Aamiin.  

9. Kepada teman-teman, terima kasih penulis ucapkan kepada kalian semua 

baik kakak kelas atau adik kelas seangkatan, karena sudah sangat 

membantu penulis dalam peyusunan skripsi ini. Entah dari bergeraknya 

hati kalian dalam kebaikan dan kemurahan hati untuk meminjami buku, 

membantu mengetik saat penyusunan skripsi, dan membantu do’a. 

Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi segala perjuangan 

kalian. 

10. Kepada segenap pembaca yang budiman dan semua pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal kalian diberi 

balasan yang setimpal dan diterima disisi Allah SWT. Dengan iringan 

do’a  jazaakumullah ahsanal jazaa‟ jazaakumullah kairan katsiiran. 

 

Semoga karya ini sedikit banyak dapat memberi manfaat kepada para 

pembaca maupun peneliti selanjutnya, lebih dan kurangnya peniliti ucapkan 

banyak terimakasih atas dukungan kalian semua.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah 

memberikan kekuatan rohani, jasmani, taufik, rahmat dan hidayahnya kepada 

penulis, serta berbagai kemudahan dan kesabaran untuk menjalani berbagai 

rintangan selama penyelesaian skripsi ini. Penulis yakin benar bahwa hanya 

dengan pertolongan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan 

baik. Untuk itu sudah sepatutnya bagi penulis untuk mengakui kebesaran dan 

kedermawaan-Nya, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada 

nya baginda Nabi Muhammad saw yang telah memberikan jalan kepada 

umatnya untuk berbuat kebaikan yang diridhai Allah swt, supaya 

mendapatkan kebahagiaan dan keselematan di dunia dan akhirat. 

Skripsi ini membahas tentang “Otoritas Sunnah dan Hadis Studi 

Analisis Pemikiran Fazlur Rahman”. Dalam hasil penelitian ini penulis 

menyadari terdapat kekurangan yang sangat banyak dan memerlukan 

perbaikan, penelitian ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan 

dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan terselesainya tugas 

akhir skripsi ini penulis ungkapkan rasa syukur dan terimakasih yang sangat 

tulus penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

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

Hadi, SE, Msi, Akt.CA., selaku wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H.Ihsan, 

M.Ag., wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Kudus. Beserta staff 

dan karyawannya yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan pelajaran birokrati dan administratif. Tanpa bantuan dan 

arahan beliau, mungkin saja skripsi ini dapat terselesikan dan dikerjakan 

dengan baik. 

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

Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Bapak Muhammad Misbah, Lc, M.Hum selaku ketua Program Studi Ilmu 

Hadis Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

5. Bapak Zulham Qudsi Farizal Alam., MA, selaku dosen pembimbing 

proposal dan skripsi yang senantiasa meluangkan segenap waktu, tenaga 

dan pikiran dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta sigap dalam merespon 

dan menanggapi keluh kesah yang dirasakan penulis dalam penyusunn 

skripsi ini.  

6. Ibu Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan beserta staff 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan membaca, meminjam maupun mengembalikan buku 

perpustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Para Dosen pengajar Institut Agama Islam Negeri Kudus dan staff 

Administrasi Jurusan Ushuluddin yang telah memberikan pengarahan dan 
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mengajar di IAIN Kudus serta membantu dalam kelancaran studi selama 

penulis menjadi menjadi mahasiswa, dan yang telah membekali berbagai 

macam kajian keilmuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Terima kasih kepada ustadz-ustadz Pusat Kajian Hadis Bogor, Ustadz Dr. 

KH. Ahamad Lutfi Fathullah, MA, selaku pimpinan Pusat Kajian Hadis 

Bogor serta Ustadz yang membantu. Ustadz Heru, Ustadz Kinta, Ustadz 

Tri, Ustadz Agus, Ustadz Bayu dan Ustadz Tarsim, yang telah menjadi 

bagian terpenting dalam perjalanan keilmuan penulis. 

9. Terima kasih kepada kedua orang tua tersayang, Abah dan Ibu yang selalu 

mendo’akan dan mendukung anak-anaknya untuk terus semangat dalam 

mencapai cita-cita. Rangkaian kata-kata dalam do’a bapak dan ibu selalu 

menjadi kekuatan terindah dan terbaik bagi penulis. Semoga ibuk selalu 

diberikan kemurahan rizki yang halal dan barokah, panjang umur, 

kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan didunia dan di akhirat kelak 

serta penulis menjadi anak yang solihah, dapat mengamalkan ilmu dengan 

amanah dan selalu berbakti kepadamu. 

10. Terima kasih untuk The Tello Team, Impala Kurnia (Agen pulsa plus 

kawan mendaki) dan Novita Fitriana (Pitaloka mpon-mpon). teman gila, 

teman gokil, dan sahabat terheboh. Yang selalu memberi semangat, 

motivasi, memberikan solusi dan memecahkan solusi, makanan gratis dan 

hiburan gratis. 

11. Terima kasih kepada teman, sahabat, partner spesial, orang terdekat yang 

terus memotivasi penulis untuk memperbaiki diri serta menjadi pribadi 

yang baik, terimakasih “MAS” karena sudah ada dalam kehidupan saya 

dan menemani disaat suka maupun duka sehingga patut memberikan 

contoh kepada penulis. Semoga perjalanan kita dipermudah dalam urusan 

agama maupun dunia serta dapat melangkah kedepannya dengan sesuai 

apa yang di harapkan. amiin  

12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Hadis 2015, 

sahabat dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat anfa’uhum linnas dan insya 

Allah calon Professor:  Hendra Prasetiawan (Jepara), Ahmat Ari Hidayat 

(Kudus), Ahmad Syarif Hidayat (Kudus), Zaenal Arifin (Kudus), Muhajjir 

Adzimiddin (Kudus), Agus Al-Muhammadi (Kudus), Amir Basyiruddin 

(Kudus), Hilal Alfayd (Demak), Eko Rahmanto (Demak), Liyyatul 

Khasnah (Demak), Novita Fitriana (Blora), Nailus Sa’adah (Pati), Impala 

Kurnia (Pati),  Lailiyatun Nafisah (Jepara), Ikfi Ishmah Nanda Ayu 

Latifah (Jepara), Siti Kusniatul Ummah (Rembang), dan Avilia Wulandari 

(Rembang). Serta kakak-kakak maupun adik-adik Program Studi Ilmu 

Hadis, terlalu banyak hari-hari kebersamaan yang sulit dilupakan penulis, 

namun apalah daya hari terus berganti. Semoga ikatan kebersamaan, 

keakraban, dan saling menghargai terus menerus terjaga sampai 

kapanpun, sampai kita dipertemukan kembali nantinya. 
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13. Teman-teman  TIM KKN 012 dan 013 Posko Hadipolo yang telah 

memberikan kehangatan, kebersamaan dan bantuan semangat serta do’a 

kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

14. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin 

Balekambang yang banyak memberikan kesan pesan yang baik terhadap 

penulis dan juga memberikan kehangatan persahabatan selama di dalam 

maupun di luar pondok. 

 

Semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan yang telah dilakukan 

dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Aamiin ya Rabb al-

Alamiin. 

 

 

 

Kudus, 24 September 2019 

Penulis 
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