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MOTTO 

 

بَهُ َويََضُعهُ َمْوِضًعا َصالًِحا. )مكارم األخالقَحقُّ  اْلَولَِد َعلَى َوالِِدِه أَْن يُْحِسَن اْسَمهُ َوأَدَّ  

 

“Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya 

mengajarinya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali 

rezeki yang baik”
1
 

                       

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang 

memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” 

 

                                  

                                    

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

PERSEMBAHAN 

 

                                                             
 

1
 Jalan al Din Al Suyuti. 1998. Al Jami’ al Shaghir, juz 2. Bandung : Al Ma’rif. Hal. 114 
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Karya ini ku persembahkan untuk 

Ibu tercinta Munfaati 

Terima kasih ibu atas doa yang engkau panjatkan di setiap sujud dan di sepertiga 

malammu. 

Bapak tercinta Hadi Prasetyo 

Terima kasih bapak, semoga titipan Allah yang engkau didik ini dapat menjadi 

investasi berharga bagimu. Saat ini dan esok 

Adik tersayang Fika Hati Prasetya 

Terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Semoga kita dapat menjadi 

jalan surga bagi bapak dan ibu. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 
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 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan berkah, rahmat, dan 

karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat selesaikan dengan baik. 

Proses penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 

haturkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Anis Malik Thoha selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

2. Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula 

Semarang. 

3. Dr. H. Mustaghfirin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing. 

Terimakasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, masukan, 

pengarahan, pengertian, serta dorongan semangat yang sangat berarti. 

4. Dr. Munsyarif C.A S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I yang telah 

membimbing, Terimakasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, 

masukan, pengarahan, pengertian, serta dorongan semangat yang sangat 

berarti. 

5. Dr. Maryanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali 

6. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah 

membekali pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ketua Pengadilan Agama Semarang Drs. H. Asep Imadudin atas 

kesediannya memberikan ijin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. 

8. Drs. Wan Ahmad, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. (Selaku Hakim di 

Pengadilan Agama Semarang), terimakasih atas informasi, waktu serta 

bantuan yang diberikan. 

9. Drs. Setya Adi Winarko, S.H, Mamnukhin,S.H, Faizah,S.H ( Selaku 

Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang) terimakasih atas informasi, 

waktu serta bantuan yang diberikan. 

10. Ibu tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, 

dukungan, pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan 

dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. 

11. Bapak tercinta. Terimakasih atas didikan, kasih sayang, cinta, perhatian, 

kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang telah diberikan. 
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Semoga anakmu dapat menjadi investasi yang bermanfaat bagi bapak. Doa 

anak sholeh yang takkan pernah putus. 

12. Adikku tersayang, Fika Hati Prasetya. Terimakasih atas dukungan 

semangat, bantuan, serta doanya, Semoga esok akan semakin sholihah 

yang berbakti kepada bapak dan ibu. 

13. Kekasihku tersayang Rini Nur Faizah. Terimakasih atas dukungan 

semangat, menemani suka maupun duka, serta doanya semoga kelak bisa 

menjadi calon ibu yang sholihah yang diridhoi Allah SWT. 

14. Teman-teman semua angkatan 2012 yang saya sayangi dan banggakan, 

Terutama Adiatma Mustain, Dewata Indra Cahya, Fajar Adha Ismail, Rifki 

Darmawan, Salafuddin Zuhri yang telah menemani menjadi teman selama 

4 Tahun ini dalam mencari ilmu dan pengalaman. 

15. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta 

membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penulisan skripsi ini. 

  Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, 

hanya untaian terimakasih serta doa semoga Allah membalas semua amal 

kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin. 

Semarang, 9 Maret 2016 

Penulis 
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