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skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 26 September 2019  

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

Novita Fitriana 

NIM. 1530410007 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vi 

 

MOTTO 

 

َها أَْمَسَكَها َوِإنْ إ ِبِل اْلُمَعقمَلِة ِإْن َعاَهَدَعَلي ْ َا َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآِن َكَمَثِل َصاِحِب اْْلِ  َّنم
 َأْطَلَقَها َذَهَبتْ 

“Sesungguhnya perumpaan para penghafal al-Qur’an adalah seperti  

seorang yang memiliki Unta yang terikat, jika ia selalu menjaganya,  

maka ia pun akan selalu berada padanya, dan jika ia melepaskannya,  

maka niscaya akan hilang dan pergi”
1
 

(HR. Bukhari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Ahmad Lutfi Fathullah, 40 Hadis Mudah Dihafal Sanad dan Matan Riwayat 

Imam Bukhari, Cet I, (Jakarta: al-Mughni Press, 2014), 48 
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