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: 32501600169
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Mranggen (1936 - 1981)

Mohon untuk dimunaqosahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Dosen Pembimbing

Ahmad Mujib, M.A.
NIDN: 0625078002
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MOTTO

ُ َُم َع ِّق ٰبتٌ ِّم ْۢ ْن َبي ِّْن َيدَ ْي ِّه َو ِّم ْن خ َْل ِّف ٖه َيحْ ف
ٓاّٰللَ ََل يُغ َِّي ُر َما ِّبقَ ْو ٍم َحتهى يُغ َِّي ُر ْوا َما ِّبا َ ْنفُ ِّس ِّه ۗ ْم َواِّذَا
اّٰللِّ ۗا َِّّن ه
ظ ْونَهٗ ِّم ْن ا َ ْم ِّر ه
ا َ َرادَ ه
س ْۤ ْو ًءا فَ ََل َم َردَّ لَهٗ َۚو َما لَ ُه ْم ِّم ْن د ُْونِّ ٖه ِّم ْن َّوا ٍل
ُ اّٰللُ ِّبقَ ْو ٍم

)11(

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu
menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak
ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain
Dia. (Q.S Ar-Rad 13:11).
Hakikat hidup ini belajar untuk hidup, hidup untuk belajar (learn to live, live
to learn).
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DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:
1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang
terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.
3. Seluruh isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.
Semarang, 10 Maret 2020
Penulis

Binti Faridzatul Muflikah
NIM. 32501600169
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KATA PENGANTAR
Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas limpahan
rahmat, taufik serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “KH. Muslih Dan Jaringan Tarekat Qodiriyah Wa Nasqyabandiyah Di
Mranggen (1936 - 1981 )” ini.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat sang pembawa
risalah, Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya
kelak di hari akhir.
Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil terselesaikan
tanpa pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa
pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan
ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1.

Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor UNISSULA
Semarang.
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yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk
memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

4.

Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah membekali
berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas
agama Islam UNISSULA Semarang.
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5.

Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Fakultas, yang telah memberikan
layanan kepustakaan yang diperluan dalam penyusunan skripsi ini.

6.

KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc., selaku pengasuh ponpes Futuhiyyah
Mranggen beserta seluruh keluarga yang senantiasa mendidik ruhani penulis
khususnya maupun para jam’iyah tarekat Qodiriyah wa naqsyabandiyah pada
umumnya.

7.

Kedua orang tua saya yang amat saya cintai, bapak Sri Munardi, dan ibu Sri
Mujiati, yang ketulusan kasih sayangnya tak pernah tergantikan oleh siapa
pun di dunia ini. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah
diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tak pernah terputus, atas
segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang
disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat membangkitkan
semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

8.

Untuk mbah kakung dan mbah putri ( Bapak Lasiyo dan Ibu Sugiati) dan tak
lupa untuk adikku satu-satunya yang amat kusayangi Muhammad Ainul
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dalam menelaah ilmu, pertemannan, dan kekeluargaannya.
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11. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah
membantu penyusunan skripsi ini.
Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain do’a dan
semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan imbalan
yang setimpal. Akhirnya penulisberharap, semoga karya skripsi ini dapat
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