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MOTTO 
 

 

                    

                     

 

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 

kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 

perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran”. 

(Q.S Al- Baqarah:186) 
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PERSEMBAHAN 
 

 

Puji Syukur Alhamdulillah, dan dengan segala kerendahan 

hati saya persembahkan karya ini untuk: 

❖ Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, doa terbaik serta menyisihkan finansial untuk 

membiayai pendidikan anakmu, jasa-jasamu untuk anakmu 

begitu besar dan tidak bisa dibalas dengan apapun. 

❖ Saudara-saudara ku, yang telah memberikan doa dan 

semangat. 

❖ Seluruh Ustadz dan Guru penulis, yang telah mengarkan saya 

ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang tanpanya diri tidak 

bisa membaca dan menulis, terimakasih telah menanamkan 

dengan baik pemahaman tentang akidah sehingga diri tetap 

berada pada jalan yang diridoi-Nya. 

❖ Seluruh teman-teman ILMU HADIS 2017, atas segala 

kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kita lalui bersama 

selama perkuliahan. 

Pada akhirnya semua itu mempunyai arti yang bermakna, 

ku persembahkan  karya sederhana ini untuk segala ketulusan 

kalian atas support dan motivasinya. Semoga Allah swt, senantiasa 

melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian. Amin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN 
 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m ··· A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ··· I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ··· U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Madd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

َ  ع KH/kh خ  ‘A/’a 
 ء

akhir 
A’/a’ بَا Bā 

َ  بِي awal A/aء ’A’/a ع D/d د  Bī 

َ  بُو Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ  Bū 

 F/f Tasydid Ya nisbah ف R/r ر

َ  اَب Q/q ق Z/z ز  َ  Abb فَلَِكى  َ  Falaky 

َ  َرب K/k ك S/s س  َ  Rabb َعالِِمي  َ  ‘alamiy 

‘Ain/ Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/ 

Hamzah 

di-waqf 

 Vocal Rangkap ال

َ  قََرع  Qara’a 
الفُُروْ 

َ  ع  

Al-

furū’ 
َ  الّقََمر  

Al- 

qamar 
َ  َغي ِري  Gairī 

َ  قََرء  Qara’a 
القََضا

َ  ء  

Al-

qadā 
مْ  الشَّ

َ  س  

Al- 

syams 
َ  َشي ئ  Syai’un 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk dipisah Ta Marbūṭah 

َجَماُلْ

ي ن َ  الدِّ  
jamāluddin 

َجَماُلْ

ي ن َ  الدِّ  

Jamā l al-

D̄in 
َ  َساَْعة  Sa̅ ‘ah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, Sang pemilik semesta Alam, Dzat Yang Maha 

Sempurna, Allah SWT, yang senantiasa mengalirkan Rohman dan 

RahimNya kepada kami yang tengah dalam perjalanan thalabul 

‘ilmi. Shalawat Serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabiyullah Muhammad SAW yang membimbing umatnya dari 

zaman kegelapan menuju jalan terang benerang yaitu Islam.Beserta 

para keluarga, shahabat, tabi’in serta pengikut beliau. 

Skripsi ini membahasa tentang Konsep Mahabbah Ilahiyah 

Dalam Hadis Manisnya Iman (Kajian Hadis Maudhu’i). Penelitian 

ini tidak 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. Masrukhin, M.A.g, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Bapak Muh Amiruddin, M.A, selaku dosen Pembimbing 

Proposal dan Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu, 

tenaga dan fikiran untuk membimbing penulis, semoga selalu 

diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. 

4. Bapak Muhammad Misbah, Lc, M.Hum. Selaku ketua Prodi 

Ilmu Hadis yang senantiasa memberikan arahan untuk 

mahasiswa Prodi Ilmu Hadis. 

5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Jurusan Ushuluddin 

yang telah membantu dalam kelancaran studi selama penulis 

menjadi mahasiswa.yang telah mendidik dan mengajarkan 

ilmunya dalam perjalanan di IAIN Kudus tercinta ini. 

6. Terimakasih kepada K.H M. Jazuli, S.Ag beserta keluarga 

selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah IV Jekulo 

Kudus. Semoga selalu diridloi dalam mengemban amanah 

serta mendidik dan menularkan ilmu kepada para santri. 

7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Sunardi dan 

Ibu Iswati yang telah membimbing dan mendo’akanku, 

mendukung cita- citaku. Tiada kata lain selain mendo’akan 

kalian, semoga selalu diberikan keberkahan umur, rizki yang 



x 

 

halal dan berkah serta diberikan kebaikan yang lainnya di 

dunia maupun di akhirat kelak. 

8. Terimakasih untuk kakak-kakakku, Muhlisin Sunardi, Sutarjo 

dan Amin Fadholi, serta kakak iparku Siti Aulia Saudah. Tidak 

lupa kedua ponakanku Sali Lavenia Hasnah Maulida dan 

Husni Faizal Syadzily, yang terus memotivasi diriku untuk 

memperbaiki diri serta menjadi saudara yang baik, sehingga 

patut menjadi tauladan. Semoga dipermudah segala urusannya. 

9. Terimakasih kepada teman-teman beda prodi yang saling 

memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi. 

Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran. 

10. Terimakasih kepada teman- teman seperjuangan Ilmu Hadis 

2017 serta kakak- kakak maupun adik- adik di Progam Studi 

Ilmu Hadis. terlalu banyak hari- hari penulis kebersamaan 

yang sulit dilupakan.Semoga ikatan kebersamaan, keakraban 

dan saling menghargai terus terjaga sampai kapanpun. 
 

Dalam penyusunan skripsi ini kami menyadari banyaknya 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan 

untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi pembaca yang budiman dan semua pihak yang membutuhkan. 
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