
HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN

PENYESUAIAN SOSIAL PADA KELAS UNGGULAN

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KUDUS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan

Program Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung

Di susun oleh :

Farida Irsyady

30701301292

Dosen pembimbing :

Erni Agustina, S.Psi., M.Psi.

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017



PERSETUJUAN PEMBIMBING

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN

PENYESUAIAN SOSIAL PADA KELAS UNGGULAN

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KUDUS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Alifia Nisaur Rahmah
30701301241

Telah Disetujui untuk Diuji dan Dipertahankan di depan Dewan Penguji Guna

Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi

Pembimbing

Erni Agustina, S.Psi., M.Si.

Tanggal

Semarang, September 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi.



PENGESAHAN

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN

PENYESUAIAN SOSIAL PADA KELAS UNGGULAN

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KUDUS

Dipersiapkan dan disusun oleh

FARIDA IRSYADY

30701301292

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

Dewan Penguji Tanda Tangan

1. Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A __________________

2. Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi __________________

3. Abdurrohim, S.Psi, M.Si __________________



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Farida Irsyady dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh

derajat keserjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengethaun saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftra pustaka.

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat keserjanaan saya dicabut.

Semarang, 6 Oktober 2017

Yang menyatakan

FARIDA IRSYADY

30701301292



MOTTO

“Sesungguhnya suatu kesulitan itu ada kemudahan ,

maka apabila kamu telah selesai ( dan semua urusanmu),

kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang

lain”

(QS. Alam Nasyroh : 06 – 07)

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan

batas kemampuannya“

(Q.S Al Baqoroh:287)

“ Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, selama

kita mau berusaha dan berdo’a”

(Farida irsyady)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena kehendak dan

kuasanya sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan. Karya ini juga

kupersembahkan untuk kedua orangtuaku, yang senantiasa selalu memberikan

semangat serta dukungan yang tiada hentinya.Kalian adalah alasan untuk aku

selalu maju dan selalu berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal

apapun.

Serta untuk keluargaku, kakak-kakakku, sahabat, teman-teman dan orang-

orang yang kusayangi dan juga menyayangiku karna kalian karya ini tercipta.

Dosen pembimbingku yang selalu sabar menuntunku tahap demi tahapan hingga

karya ini terselesaikan.

Kepada seluruh penghuni fakultas Psikologi termasuk warga Teenager

yang telah mengajarkanku banyak hal serta memberikanku banyak pengalaman

yang sangat berharga. Terima kasih



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.WB

Puji syukur penulis panjatkan atas Rahmat dan Karunia Allah SWT karena

berkat Izin dan Kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Allah SWT Maha

Pencipta alam semesta dan Rasulullah Muhammad.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana pada program S-1 Sarjana Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung

Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

banyak kendala dan rintangan yang menerpa, namun berkat dorongan, dukungan

dan bantuan dari semua pihak baik moril maupun materiil, semua hal berat terasa

ringan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi

UNISSULA dan juga selaku wali dosen yang telah membantu dalam proses

akademik maupun penelitian dan juga senantiasa membantu serta memberikan

perhatian kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas

Psikologi..

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi, selaku pembimbing skripsi yang tak

henti-hentinya sabar mengajarkan penulis kata demi kata, meluangkan waktu

dan perhatiannya serta menjadi pembimbing terhebat sehingga skripsi ini

terselesaikan dengan sangat baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat

untuk kedepannya.

4. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,

terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.



5. Bapak dan ibu guru BK MAN 2 Kudus, terutama kepada bapak Drs.Rokhmat

Mustofa yang senantiasa membantu penulis dari awal hingga akhir proses

penelitian.

6. Semua siswa yang menjadi responden, yang telah bersedia meluangkan waktu

membantu penulis.

7. Kepada kedua orang tuaku (Drs.H. Anwar Irsyad dan Hj. Fatimah) yang tak

pernah letih untuk berdo.a, memberi dukungan serta dorongan kepada penulis.

8. Kakak-kakaku (Mas Syaiful Anwar) dan (Mbak Dewi Ningsih) yang selalu

memberikan arahan dan juga semangat.

9. Untuk yang terkasih Fizei Iffar Syech Maulana yang selalu memberikan

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Terimakasih buat teman seperjuangan, Himatul Ulya, Faidatul khasanah, Diah

Irviana, Aizhe Prawesti, Alifia Nisaur Rahmah dan Ulya Noor safitry.

11. Semua pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’anya kepada

penulis namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan,

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna

penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang pendidikan dan sosial.

Wassalamu’alaikum Wr.WB

Semarang, Oktober 2017

Peneliti


