
HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN

PENYESUAIAN DIRI SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-MA’RUF

MRANGGEN

HALAMAN JUDUL
Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

memeroleh derajat Sarjana Psikologi

Disusun Oleh :

INTAN SILVIA PUTRI

30701301312

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017



ii

HALAMAN PERSETUJUAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING

HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN

PENYESUAIAN DIRI SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-MA’RUF

MRANGGEN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Intan Silvia Putri
30701301312

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji guna
memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana psikologi

Pembimbing Tanggal

Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi. ________________

Semarang,
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi.



iii

PENGESAHAN

HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN

PENYESUAIAN DIRI SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-MA’RUF

MRANGGEN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Intan Silvia Putri
30701301312

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 8 Agustus 2017

Dewan Penguji Tanda tangan

1. Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi
______________

2. Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi _______________

3. Dra. Rohmatun, M.Si, Psi _______________

Mengesahkan,
Dekan FakultasPsikologiUniversitas Islam Sultan Agung

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi



iv

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Intan Silvia Putri, dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau
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