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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

 barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan orang lain yang 

mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada 

(meninggal dunia), dia tetap akan memperoleh pahala (HR.AL-Bukhairi) 

 Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah 

yang menjadikan ia seorang Nasrani, Yahudi atau majusi (HR. Baihaqi) 

 

Skripsi ini aku persembahkan untuk : 

 Bapak dan ibuku tercinta. 

 Fakultas Hukum Unissula Semarang 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T, karena dengan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan judul :  

”TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERWALIAN TERHADAP 

ANAK YATIM PIATU DEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 

MENURUT HUKUM ISLAM DI PANTI ASUHAN DAARUL HADLONAH 

YKMNU DI KABUPATEN KABUPATEN KENDAL”  

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan menmperoleh Gelar Sarjana 

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin 

akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang dengan sukarela 

berkenaan memberikan bantuan yang berupa moril maupun yang berupa materiil. 

Untuk itu maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala 

kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingannya sehingga 

skripsi ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang 

terhormat : 



1. Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku rektor Universitas Islam 

Sultan Agung. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H.Ahmad Khisni S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang dengan 

tulus memberikan bimbingan, petunjuk serta bantuan yang sangat berharga 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Arpangi, S.H, M.Hum selaku dosen wali. 

5. Staf Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dan para pengajar lainnya yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan pada waktu kuliah. 

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

7. Ibu Hj.Chodidjah su’udi selaku ketua Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Daarul 

Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal, yang telah memberi waktunya untuk 

melakukan wawancara serta memberi data-data yang sangat berguna dan 

penting dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu tercinta serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan 

segalanya demi selesainya studi dan skripsi ini. 

9. Perempuan masa depanku yang selalu menjadi penyemangatku Isyadora 

Islami Salma 

10. Sahabatku semua serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini. 



walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun 

skripsi ini, namun dengan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

maka penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan 

dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik maupun 

saran yang bersifat membangun apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan 

skripsi ini demi kebaikan skripsi ini. 

Semoga bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman semua menjadi 

amal yang baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T 

 

       Semarang,   Maret 2018 

        Penulis, 

 

       Muhammad Anjal Hindami 


