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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan dianugerahkan kepada setiap manusia. Kecerdasan 

merupakan kemampuan dasar yang dimiliki sejak lahir, hanya saja setiap 

manusia berbeda dalam mengembangkannya. Kecerdasan emosional 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Salovey dari Havard 

University dan Mayer dari University of New Hampshire untuk 

menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang dianggap penting untuk 

mencapai keberhasilan.  

Salovey et al (2004:321) mendefinisikan kecerdasan emosional “as the 

ability to perceive, understand, manage, and use emotional information”, 

dimana kemampuan tersebut dapat mengambil perspektif untuk berpikir 

tentang emosi dan menggunakan emosi dalam penalarannya. Sedikit 

berbeda dengan pendapat Shapiro (1998:5) mendefinisikan kecerdasan 

emosional sebagai himpunan suatu fungsi jiwa yang melibatkan 

kemampuan mengamati intensitas emosi, baik pada diri sendiri maupun 

orang lain. Hal ini senada dengan pendapat Saptoto (2010:8) bahwa 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk dapat berbagi rasa, 

dan saling menerima cara berpikir sehingga dapat bersikap bijaksana agar 

dapat tercipta hubungan yang baik dengan merujuk orang lain. Kedua 
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pendapat ini menitikberatkan bagaimana kita berhubungan baik dan peka 

terhadap perasaan orang lain. Menurut Peter (2010:1) that “Emotional 

Intelligence, as the ability to correctly interpret and process emotional 

information”. Kecerdasan emosional diharapkan dapat berkontribusi 

dalam pengambilan keputusan yang berkualitas. Daud (2012:247) 

mendefinisikan kecerdasan emosional merupakan karakteristik seseorang 

dimana akan berfungsi sebagai penggerak yang dapat menimbulkan aspek-

aspek energi, kekuatan, daya tahan, dan stamina, sehingga kecerdasan 

emosional ini perlu ditingkatkan.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendalikan perasaan dan 

emosi dengan memusatkan perhatiannya agar dapat membina hubungan 

baik dengan saling memahami.   

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan emosional dapat berpengaruh pada diri anak, sehingga 

kecerdasan emosional memiliki faktor yang mempengaruhinya. Menurut 

Walgito (2009:24) faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional adalah 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri individu 

itu sendiri berasal dari dua sumber yaitu jasmani dan psikologis. 

Keadaan jasmani diukur dari kesehatan individu itu sendiri, jika 

kesehatan baik, maka kecerdasan emosional juga akan baik, dan 
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sebaliknya. Sementara segi psikologis mencakup pengalaman, 

perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang bukan berasal dari diri individu 

yaitu stimulus dan lingkungan. Jika terjadi kejenuhan stimulus maka 

akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam kecerdasan 

emosional tanpa distori.  Sedangkan lingkungan atau situasi juga akan 

mempengaruhi khususnya pada proses yang melatarbelakangi 

kecerdasan emosional.  

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Goleman (dalam Casmini 

2007:23), ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu: 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri 

seorang individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosi seseorang. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan 

mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar dapat 

bersifat individu maupun kelompok.  

Selain itu, Agustian (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosional, yaitu: 

1) Faktor psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

individu. Faktor internal membantu individu agar bisa mengelola, 
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mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan emosi individu 

dengan efektif.   

2) Faktor pelatihan emosi 

Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus akan menciptakan 

kebiasaan, kemudian menghasilkan pengalaman yang berujung pada 

pembentukan nilai.   

3) Faktor pendidikan 

Individu akan mengenali emosi hingga mengelola emosi melalui 

pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dirinya, 

terdiri dari jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar dirinya, terdiri dari keluarga, sekolah dan 

lingkungan.  

c. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

Goleman (2016: 56-57) menyebutkan ada lima komponen dalam 

kecerdasan emosional yaitu: 

1) Mengenali emosi diri  

Mengenali emosi diri yaitu kesadaran diri dalam mengenali 

perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan mencermati 

perasaan merupakan suatu kepekaan yang tinggi akan dirinya sehingga 
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ia dapat menggunakan kepekaan tersebut untuk memudahkan dalam 

pengambilan keputusan.  

2) Mengelola emosi  

Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat 

terungkap dengan pas, hal ini dapat terjadi jika memiliki kecakapan 

dalam mengenali emosi.  

3) Memotivasi diri sendiri  

Memotivasi diri sendiri yaitu menata emosi untuk menggerakkan 

dan menuntun dalam mencapai tujuan, membantu mengambil inisiatif 

serta bertahan dalam menghadapi kegagalan.  

4) Mengenali emosi orang lain atau empati  

Mengenali emosi orang lain atau empati yaitu kemampuan untuk 

merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu memahami sudut 

pandang orang lain, membangun hubungan dengan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. 

5) Membina hubungan  

Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan dan 

mengelola emosi diri dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain, mampu memahami serta bertindak bijaksana dalam hubungan 

antar manusia.  

Hal yang sama juga dikemukakanYusuf (2006: 113) disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 1. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

Aspek Karakteristik Perilaku 
1. Kesadaran Diri 

 
a. Mengenali dan merasakan emosi sendiri 
b. Mengenali penyebab perasaan yang timbul 
c. Mengenali perasaan yang berpengaruh pada 

tindakan 
2. Mengelola Emosi 

 
a. Mampu mengelola amarah secara baik dan 

bersikap toleransi terhadap kegagalan  
b. Mampu mengekspresikan amarah tanpa 

berkelahi 
c. Mampu mengendalikan perilaku agresif 

yang merusak diri sendiri dan orang lain 
d. Memiliki perasaan yang positif  
e. Memiliki kemampuan untuk mengatasi  

ketegangan jiwa 
f. Mampu mengatasi perasaan kesepian dan 

cemas dalam pergaulan 
3. Memanfaatkan 

emosi secara 
produktif 
 

a. Memiliki rasa tanggung jawab 
b. Mampu memusatkan perhatian pada tugas 

yang dikerjakan 
c. Mampu mengendalikan diri dan tidak 

bersikap impulsive 
4. Empati  

 
a. Mampu menerima sudut pandang orang lain 
b. Memiliki kepekaan terhadap perasaan orang 

lain  
c. Mampu mendengarkan orang lain 

5. Membina 
hubungan 
 

a. Dapat menyelesaikan konflik dengan orang 
lain 

b. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi 
c. Memiliki sikap bersahabat atau mudah 

bergaul 
d. Memperhatikan kepentingan sosial (senang 

menolong orang lain) dan dapat hidup 
selaras dengan kelompok 

e. Bersikap senang berbagi rasa dan bekerja 
sama 

f. Bersikap demokratis dalam bergaul dengan 
orang lain. 

Sumber: Yusuf (2006: 113) 

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Tridhonanto (2010:5) 

menjelaskan aspek kecerdasan emosional adalah  

1) Kecakapan pribadi, yakni kemampuan mengelola diri sendiri.  
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2) Kecakapan sosial, yakni kemampuan menangani suatu hubungan.  

3) Keterampilan sosial, yakni kemampuan menggugah tanggapan yang 

dikehendaki orang lain 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

kecerdasan emosional yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, membina hubungan.  

d. Ciri-ciri Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional Tinggi 

Menurut Tridhonanto (2010: 42-43) ciri-ciri remaja yang memiliki 

kecerdasan emosional adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kecakapan dalam pengendalian diri.  

2) Memiliki sikap empati, mampu menyelesaikan konflik, dan 

mampu bekerja sama dalam tim. 

3) Mudah beradaptasi,bergaul dan membangun persahabatan. 

4) Optimis dalam menggapai cita-cita, menyukai tantangan dan 

pengalaman yang baru. 

5) Mampu berbahasa dan berkomunikasi dengan baik. 

6) Memiliki sikap percaya diri dan dapat dipercaya. 

7) Mampu mengekspresikan diri dengan inisiatif dan kreatif. 

8) Memiliki sikap dan sifat perfeksionis serta teliti. 

9) Memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

10) Memiliki rasa humor.  

11) Menyukai kegiatan berorganisasi dengan aktivitasnya serta mampu 

mengatur diri sendiri. 
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Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan 

orang tua dan  guru dapat mengetahui anak-anak yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi atau tidak. Kemudian, dari hal tersebut 

sebaiknya orang tua dan guru mengoptimalkan pembelajaran ataupun lebih 

memperhatikan bagaimana perilaku anak dirumah dan disekolah. 

e. Upaya Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

Pelatihan emosi yang dilakukan orang tua merupakan salah satu cara 

untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang dimiliki anak. 

Gottman (2003: 73) mengemukakan bahwa pelatihan emosi biasanya 

digunakan oleh orang tua untuk memupuk empati dalam membina 

hubungan dengan anak mereka sambil meningkatkan kecerdasan 

emosional anak. Langkah-langkah untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional yaitu:  

1) Menyadari emosi anak. 

2) Mengenali emosi sebagai peluang untuk lebih akrab dalam 

mengajar. 

3) Mendengarkan dengan penuh empati dan menegaskan perasaan-

perasaan anak. 

4) Menolong anak untuk memberi nama bagi emosinya dengan kata-

kata. 

5) Menentukan batas-batas sambil menolong anak untuk memecahkan 

masalah. 
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Weisinger (2006) mempunyai cara untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional anak dengan cara sebagai berikut:  

1) Mengembangkan kesadaran diri, berarti meningkatkan  kesadaran 

dengan optimal agar dapat memonitor diri sendiri serta mengambil 

sikap dan tindakan dengan bijaksana.  

2) Mengelola emosi, berati memahami emosi diri kemudian 

menggunakan pemahaman tersebut untuk menghadapi situasi 

secara produktif, serta tidak menekan emosi yang berakibat 

kehilangan informasi berharga yang disampaikan oleh emosi itu 

sendiri. 

3) Memotivasi diri sendiri, berarti mampu menyalurkan seluruh 

tenaga pada suatu arah tertentu untuk sebuah tujuan spesifik. Di 

dalam konteks kecerdasan emosional, ini berarti menggunakan 

sistem emosional untuk memfasilitasi keseluruhan proses dan 

menjaganya tetap berlangsung. 

Kecerdasan emosi dapat mendukung kesuksesan seseorang. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan 

kecerdasan emosi seseorang. Salah satunya dengan cara pelatihan emosi 

seperti yang telah diuraikan di atas. 

Setelah diuraikan beberapa pendapat di atas, maka dalam penelitian ini 

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendalikan perasaan dan 

emosi dengan memusatkan perhatiannya agar dapat membina hubungan 

baik dengan saling memahami. Adapun faktor yang mempengaruhi 
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langsung kecerdasan emosional seperti kesehatan fisik dan psikologis. 

Sedangkan faktor yang mempengarahui kecerdasan emosional secara tidak 

langsung seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan, dimana anak akan 

berinteraksi di rumah (interaksi dengan orang tua), di sekolah (interaksi 

dengan teman, guru), dan di lingkungan masyarakat, sehingga interaksi ini 

akan mempengaruhi khususnya pada proses yang melatarbelakangi 

kecerdasan emosional. Aspek-aspek kecerdasan emosional yaitu 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi 

orang lain, membina hubungan.  

2. Kultur Sekolah  

a. Pengertian Kultur Sekolah 

 Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu 

kelompok masyarakat, yang mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai 

yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. William Waller 

(dalam Deal and Peterson,1999:2) “School have a culture that is definitely 

their own”. Setiap sekolah memiliki kultur masing-masing yang menjadi 

identitas sekolah mereka. Pengertian kultur sekolah beraneka ragam. Stolp 

dan Smith (dalam Moerdiyanto, 2012:3) menyatakan bahwa kultur sekolah 

adalah suatu pola asumsi dasar hasil invensi, penemuan oleh suatu 

kelompok tertentu saat ia belajar mengatasi masalah-masalah yang 

berhasil baik serta dianggap valid dan akhirnya diajarkan ke warga baru 

sebagai cara-cara yang dianggap benar dalam memandang, memikirkan, 



 

22 
 

dan merasakan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat menjadi kerjasama 

antar warga sekolah dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi sekolah.  

Kultur sekolah merupakan keyakinan dan nilai-nilai yang ada di 

sekolah dan yang secara bersama dipegang teguh oleh seluruh warga 

sekolah (guru, siswa dan staf administrasi). Kultur sekolah ini terbentuk 

secara turun temurun yang berbentuk nilai dan keyakinan guna 

menghadapi berbagai persoalan di sekolah dan memberikan dorongan bagi 

warga sekolah bagaimana harus berpikir, bersikap, dan berperilaku 

(Zamroni, 2016: 44-45). Kultur sekolah juga meliputi simbol dan cerita 

yang mengkomunikasikan nilai-nilai inti, memperkuat misi, membangun 

komitmen, dan rasa kebersamaan (Efianingrum, 2013:23). Kultur sekolah 

juga mempengaruhi kecepatan sekolah dalam merespon perubahan 

tergantung kemampuan sekolah dalam merancang pelayanan sekolah. 

Kultur sekolah yang baik bentuk dari kerjasama dengan kepala sekolah, 

guru, staf administrasi, maupun siswa. Harun dan Mansur (2008:31) dapat 

didefinisikan sebagai pola transmisi historis tentang arti dari norma, nilai, 

kepercayaan, ceremonial, ritual, tradisi, pemahaman, mitos yang dirasakan 

oleh anggota komunitas sekolah. Sedangkan arti dari nilai itu dimaknai 

sebagai apa yang orang pikir dan bagaimana orang bertindak.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kultur sekolah diartikan sebagai kondisi dimana warga sekolah meyakini 

adanya nilai, norma, dan kepercayaan baik secara konkret ataupun abstrak 

guna membantu warga sekolah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.  
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b. Karakteristik Kultur Sekolah  

Kultur sekolah terdiri dari kultur positif dan kultur negatif. 

Moerdiyanto (2012:5) kultur positif adalah budaya yang membantu mutu 

sekolah dan mutu kehidupan bagi warganya. Mutu kehidupan warga yang 

diharapkan adalah warga yang sehat, dinamis, aktif, dan professional. 

Kultur positif ini akan memberi peluang sekolah beserta warganya 

berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalitas, 

memiliki semangat tinggi dan akan mampu terus berkembang. Sedangkan 

kultur negatif adalah budaya yang organisasi yang bersifat anarkis, negatif, 

beracun, bias, dan dominatif. Sekolah yang merasa puas dengan apa yang 

telah dicapai merupakan bagian dari kultur negatif, karena mereka 

cenderung tidak ingin melakukan perubahan dan takut mengambil resiko 

terhadap perubahan, sehingga yang terjadi kualitas sekolah menurun.  

Lebih rinci dijelaskan Zamroni (2016: 127) kultur sekolah positif dan 

kultur sekolah negatif dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Kultur Sekolah Positif dan Negatif 

Aspek Kultur Positif  Aspek Kultur Negatif 
Saling memperhatikan Memikirkan diri sendiri 
Kompak-padu Terpecah-pecah, golongan-golongan 
Kerja sama-kolaborasi Bekerja sendiri-sendiri 
Terbiasa Heterogenitas Terbiasa Homogenitas 
Efikasi, saya bisa melakukan Patah semangat, sudah nasib 
Kebersamaan demokratis Elitis, merasa paling hebat 
Fokus pada pembelajaran, siswa Fokus pada sekolah 
Why not the best Asal lulus 
Penuh harapan, optimis Tidak memiliki harapan 
Inovatif  Puas dengan apa yang ada 
Saling ketergantungan  Menyendiri, mengisolasi 
Saling menghormati-menghargai Saling melecehkan-merendahkan 
Saling bisa dipercaya Saling curiga mencurigai 
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Sumber: Zamroni (2016: 127) 

Dinamika kultur sekolah merupakan budaya dalam kehidupan sekolah 

yang berjalan secara terus menerus yang dapat merubah pola perilaku. 

Deal dan Peterson (1999:7) that “school culture affects every part” 

dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi dan dampak dari kultur tersebut 

sebagai berikut : 

1) Culture fosters school effectiveness and productivity  

Guru dapat fokus kepada produktivitas dan peningkatan kerja 

melalui kutur sekolah 

2) Culture improves collegial and collaborative activities that foster 

better communication and problem-solving practices 

Kultur sekolah membantu warga sekolah untuk dapat menghargai 

sesama dan meningkatkan komunikasi antar warga sekolah 

3) Culture fosters successful change and improvement efforts 

Kultur sekolah harus menganut norma kinerja yang berdampak 

pada kemajuan pembelajaran 

4) Culture builds commitment and identification of staff, students, and 

administrators 

Warga sekolah akan termotivasi dan merasa terikat pada organsasi 

yang memiliki makna, nilai, dan tujuan. Identifikasi diperkuat dengan 

misi yang jelas dalam suatu sekolah 

5) Culture amplifies the energy, motivation, and vitality of a school 

staff, student, and community 
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Kultur sekolah dan iklim sosial mempengaruhi orientasi emosional 

dan psikologis warga sekolah. Jika kultur sekolah positif maka akan 

berdampak bagi warga sekolah untuk positif 

6) Culture increases the focus of daily behavior and attention on what 

is important and valued 

Melalui aturan, uraian tugas, dan kebijakan dapat membentuk apa 

yang dilakukan warga sekolah baik secara tertulis maupun tidak. 

Jumadi (2006: 6) berpendapat keberhasilan pengembangan kultur 

sekolah dapat dilihat dari tanda-tanda atau indikator sesuai fokus yang 

dikembangkan. Beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain : adanya 

rasa kebersamaan dan hubungan yang sinergis diantara warga sekolah, 

berkurangnya pelanggaran disiplin, adanya motivasi untuk berprestasi, 

adanya semangat dan kegairahan dalam menjalankan tugas, dan 

sebagainya. Kultur sekolah bersifat dinamis. Perubahan pola perilaku 

dapat mengubah sistem nilai dan keyakinan pelaku dan bahkan mengubah 

sistem asumsi yang ada, walaupun ini sangat sulit. Namun yang jelas 

dinamika kultur sekolah dapat saja menghadirkan konflik dan jika ini 

ditangani dengan bijak dan sehat dapat membawa perubahan positif.  

c. Identifikasi Kultur Sekolah 

Kotter (dalam Depdiknas, 2003: 7-8) memberikan gambaran tentang 

budaya dengan melihat dua lapisan. Lapisan pertama sebagian dapat 

diamati dan sebagian tidak teramati seperti: arsitektur, tata ruang, eksterior 

dan interior, kebiasaan dan rutinitas, peraturan-peraturan, cerita-cerita, 
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upacara-upacara, ritus-ritus, simbol, logo, slogan, bendera, gambar-

gambar, tanda-tanda, sopan santun, cara berpakaian, dan yang serupa dapat 

diamati langsung. Lapisan pertama budaya berupa norma-norma kelompok 

atau cara-cara tradisional berperilaku yang telah lama dimiliki kelompok, 

umumnya sukar diubah dan biasa disebut artifak.  

Lapisan kedua berupa nilai-nilai bersama yang dianut kelompok 

berhubungan dengan apa yang penting, baik, dan benar. Lapisan ini tidak 

dapat diamati karena terletak di dalam kehidupan bersama. Lapisan 

pertama yang berintikan norma-norma perilaku sukar diubah, sehingga 

lapisan kedua yang berintikan nilai-nilai dan keyakinan sangat sukar 

diubah dan memerlukan waktu untuk mengubah. Stolp dan Smith (dalam 

Depdiknas, 2003 : 8-10) membagi tiga lapisan kultur yaitu artifak di 

permukaan, nilai-nilai keyakinan di tengah, dan asumsi di dasar. Artifak 

adalah lapisan kultur sekolah yang segera dan paling mudah diamati 

seperti berbagai kegiataan sehari-hari di sekolah, berbagai upacara, benda-

benda simbolik di sekolah, dan aneka ragam kebiasaan yang berlangsung 

di sekolah. Keberadaan kultur ini dengan cepat dapat dirasakan ketika 

orang mengadakan kontak dengan suatu sekolah.  

Lapisan kultur sekolah yang lebih dalam berupa nilai-nilai dan 

keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Sebagian berupa norma-norma 

perilaku yang diinginkan sekolah seperti ungkapan rajin pangkal pandai, 

air beriak tanda tak dalam, dan berbagai penggambaran nilai dan 

keyakinan lainnya. Lapisan paling dalam kultur sekolah adalah asumsi. 
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Artifak 

Asumsi yaitu simbol-simbol, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang 

tidak dapat dikenali tetapi terus menerus berdampak terhadap perilaku 

warga sekolah. Lapisan-lapisan kultur tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapisan-lapisan Kultur (Depdiknas, 2003: 9)  

Melihat ketiga lapisan tersebut, maka kultur sekolah menjadi penting 

bagi warga sekolah dalam menerapkan nilai-nilai yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Dibalik artifak tersebut tersembunyi kultur yang 

berupa nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, serta asumsi. Penggambaran 

lapisan-lapisan kultur dapat dilakukan dengan cara lain seperti gambar 

berikut: 
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Gambar 2. Penggambaran Lapisan Kultur Sekolah secara lain (Depdiknas, 2003: 9) 

Deal dan Peterson (1999:26) that “the others concepts used to capture 

the deep underpinning of school culture include values, beliefs, 

assumptions, and norms”.  

1) Nilai atau Values  

Nilai menentukan standar kebaikan, kualitas, atau keunggulan yang 

mendasari perilaku dan pengambilan keputusan. Nilai bukan sekedar 

-halaman/ taman yang rapi 
-gedung yang bersih dengan interior 
yang selaras dengan kegunaan ruang 

-dan sebagainya 

Artifak  

-aktivitas ekstrakulikuler misal 
kesenian, olahraga 

-santun antar warga sekolah, sapa-
menyapa 

-dan sebagainya 

 

-lingkungan yang bersih, indah, dan 
asri  

-membuat belajar atau bekerja 
menjadi nyaman dan tidak mudah 
bosan 

-dan sebagainya 
 
-harmoni 

 

-kerja keras akan berhasil 
-sekolah bermutu adalah hasil kerja 
bersama sekolah dengan  

masyarakat 

Fisik 

Perilaku 

Nyata / 
dapat 
diamati 

Abstrak / 
tersembu
nyi 

Keyakinan  

 

 

Nilai 

 

 

  Asumsi 
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tujuan atau hasil, nilai adalah perasaan yang lebih dalam tentang apa 

yang penting.  

2) Keyakinan atau Beliefs 

Keyakinan adalah cara kita memahami dan berurusan dengan dunia 

di sekitar kita “consciously held, cognitive views about truth and 

reality”. Keyakinan sangat kuat di sekolah karena mewakili 

pemahaman inti tentang kapasitas setiap sekolah.  

3) Asumsi atau Assumptions  

Asumsi sering dipandang sebagai sistem kepercayaan, persepsi, 

dan nilai. Asumsi dapat membentuk pikiran dan tindakan dengan cara 

yang kuat. Setiap sekolah memiliki asumsi dasar tentang baik atau 

buruk yang dilakukan siswa. Asumsi kultur sulit untuk dinilai karena 

begitu dekat dengan mitos.  

4) Norma atau Norms 

Norma berkembang secara formal dan informal ketika staf di 

sekolah menemukan dan memperkuat cara-cara tertentu untuk 

bertindak dan berinteraksi di sekolah.  

Setelah menguraikan beberapa pendapat di atas, maka dalam penelitian 

ini kultur sekolah adalah kondisi dimana warga sekolah meyakini adanya 

nilai, norma, dan kepercayaan baik secara konkret ataupun abstrak guna 

membantu warga sekolah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kultur 

sekolah memiliki tiga lapisan, yaitu lapisan pertama sebagian dapat 

diamati secara visual disebut artifak, pada lapisan ini sebagain tidak dapat 
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diamati secara visual disebut non artifak. Lapisan kedua merupakan 

lapisan yang berada didalam artifak, lapisan ini berupa nilai-nilai dan 

keyakinan yang ada di sekolah. Lapisan ketiga merupakan lapisan paling 

dalam, lapisan ini sangat sulit untuk diamati namun dapat dirasakan. 

Lapisan ini adalah asumsi. Konsep yang digunakan untuk memperkuat 

fondasi dari kultur sekolah adalah nilai, keyakinan, asumsi, dan norma. 

3.  Status Sosial Ekonomi Orang tua 

a. Pengertian Status Sosial Ekonomi 

Status sosial ekonomi orang tua merupakan status yang dimiliki oleh 

orang tua dalam keluarga. Heslin (2007:92) mengatakan bahwa status 

sosial merujuk pada posisi yang diduduki seseorang, posisi tersebut dapat 

mengandung prestise tinggi maupun rendah. Status sosial merupakan 

kerangka dasar untuk hidup dalam kelompok masyarakat. Dalam stuktur 

sosial, status sosial ekonomi dapat dikatakan pengelompokan yang 

berdasarkan karakteristik pekerjaan dan ditinjau dari penghasilan dari 

pekerjaan tersebut. Sedikit berbeda, Usman (2004:126) menyatakan bahwa 

status sosial ekonomi tercermin pada pemikiran atau penguasaan 

kekayaan, prestige dan kekuasaan ekonomi. Status sosial merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam 

masyarakatnya.  

Menurut Dimyati (1990:99) status sosial ekonomi meliputi tingkat 

pendidikan orang tua, jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua, jabatan 

orang tua, fasilitas khusus dan barang-barang berharga. Dari kedua 
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pendapat di atas, memiliki kesamaan unsur yang terkandung didalamnya, 

serta memiliki hak atas perolehan dari status tersebut. Serupa dengan 

Abdulsyani (2012:57) status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi 

sesorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas 

ekonomi, penghasilan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan 

pemilikan kekayaan atau fasilitas. Bradley dalam Webb (2017:49) that 

SES is conceptualized as a composite measure combining economic 

(finance and wealth), human (education and traning) and social (family 

and community relationships). Kedua pendapat diatas mempunyai konsep 

yang sama, status sosial ekonomi dikonseptualisasikan dalam aspek sosial 

dan ekonomi. 

 Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa status sosial 

ekonomi orang tua adalah status yang dimiliki orang tua dalam keluarga 

yang meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan.  

b. Karakteristik Status Sosial Ekonomi Orang tua 

1) Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu proses dimana seseorang dapat 

mengetahui, memahami, menerapkan dan mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan dapat dikatakan sebagai hak dasar 

manusia yang diperoleh melalui sekolah formal maupun nonformal 

dalam kurun waktu tertentu. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 
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pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. 
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a) Tingkat pendidikan formal  

Tingkat pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

1) Pendidikan dasar  

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

2) Pendidikan menengah  

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

3) Pendidikan tinggi  

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

b) Pendidikan nonformal 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
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pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik.  

c) Pendidikan informal  

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga 

dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Menurut Sudarsono (1990:24) Pengukuran indikator pendidikan 

dapat dilihat dari segi : 

1) Tingkat pemilikan ijazah (SD, SMP, SMA, Diploma, BA atau 

Sarjana Muda, Sarjana S1, S2, dan S3) yang diperoleh melali 

jenjang pendidikan formal dan nonformal. 

2) Tahun yang telah dilalui dengan anggapan SD = 6 tahun, SMP 

= 3 tahun, SMA = 3 tahun, S1= 4 tahun dan seterusnya, 

sehingga terjadi jumlah secara akumulatif. 

3) Tingkatan kelas atau tingkat yang dicapai.  

Dalam pengukuran status sosial ekonomi, pemilikan ijazah dan 

atau gelar kesarjanaan akan memberikan status kepada pemiliknya. 

Cara yang lazim digunakan ialah dengan memberikan urutan dari SD 

ke jenjang tertinggi yaitu sarjana S3 atau doktor.  

2) Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus atau berkala dengan mendapatkan hasil atau timbal balik 

berupa uang atau nafkah. Pekerjaan yang dimiliki orang tua dapat 

mensejahterakan keluarganya. Dalam analisis pekerjaan, status 
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pekerjaan dapat menjadi pekerjaan formal dan pekerjaan informal. 

Pekerjaan formal diasumsikan pekerjaan yang memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi dibandingkan dengan pekerjaan informal, serta jam 

kerja yang lebih banyak. Salim (1995: 722), pekerjaan adalah  

a) Hal-hal yang diperbuat, dilakukan, diusahakan, atau 

dikerjakan; tugas kewajiban  

b) Sesuatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan atau dijalankan 

untuk mendapatkan nafkah  

c) Hal-hal yang berkenaan dengan hasil kerja.  

Klasifikasi pekerjaan menurut Balitbang Dikbud 1975 (dalam 

Sudarsono,1990:25) sebagai berikut: 

a. Profesional (Teachers, Doctors, Enginers, Journalist) 

b. Civil servants (Government, Employees, Head of District) 

c. Armed Forces (Army, Navy, Air Force, Police) 

d. Pensioneers (Retired workers) 

e. Clerical (Bankers, Clreks, Worker in large Businesses) 

f. Skilled Labourers (Tailor, Mechanics, Carpenters, Barbers) 

g. Farmers (Land owners, Farm workers, Fisbermans) 

h. Salesman (Vendors, Owner, of small Businesses) 

i. Unskilled Labourers (Servant, Anitors, Conductors) 

j. Unclassified (no respon or insufficient data) 

 Klasifikasi pekerjaan menurut August B.Hollingshead sebagai 

berikut: 
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1. Farm Laborers/ Menial Service Workers  

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu asisten 

rumah tangga, petani, pekerja pencucian mobil, petugas 

kebersihan, buruh tani, tukang koran, mandor, petani, pekerja 

upahan. 

2. Unskilled Worker  

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu pekerja 

gudang, pengasuh anak-anak, buruh selain petani, pekerja laundry, 

kurir, tukang parker, operator lift, tukang kebun, pedagang eceran, 

penjual keliling, pelayan, tukang kayu, juru masak, pelayan, 

pekerja SPBU, monitor sekolah 

3. Machine Operators and Semiskilled Workers  

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu tukang 

cukur, operator tambang, pemadam kebakaran, pelaut/nelayan, 

konduktor, pelukis, supir bus/taxi/truk, pemintal/penenun, bidan, 

operator mesin, pengasuh hewan, perakit, koperasi, tukang sepatu, 

asisten perawat, penata rambut/tata rias, pembantu kesehatan, 

penjaga rumah kos. 

4. Smaller Business Owners,Skilled Manual Worker, Craftmen 

and Tenant Farmers 

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu penjahit, 

masinis, operator radio, instalasi telepon, usaha percetakan, penata 

dekorasi, usaha roti, mekanik, wartawan, polisi, inspektur 
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bangunan, insinyur lokomotif, pengebor bumi, pramugara/ 

pramugari, pewawancara, insinyur, operator pembangkit listrik, 

pegawai pos, penjual tiket, tukang ledeng, mandor, operator listrik. 

5. Clerical and Sales Workers, Small Farm and Business Owners  

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu teller bank, 

akuntan, investigator, pekerja rekreasi, ulama kasir, asisten terapis, 

asisten ulama, asisten  dokter gigi, asisten perpustakaan, operator 

telepon, petugas tagihan, investigator, juru ketik. 

6. Technicians, Semiprofessionals, Small Business Owners 

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu agen iklan, 

sekretaris, insinyur penerbangan, ahli optik, ahli terapis, atlet, 

pekerja keagamaan, pekerja penelitian, manajer penjualan, teknisi, 

fotografer, guru honor, administrasi, pengontrol lalu lintas udara, 

ahli gigi higenis, kepala department, ahli diet, penasehat. 

7. Smaller Business Owners, Farm Owners, Managers, Minor 

Professionals 

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu aktor/aktris, 

desainer, pegawai asuransi, programmer, reporter, manajer, penyiar 

radio/ tv, humas, pekerja sosial, guru SD, agen pembelian, 

ilmuawan pertanian. 

8. Administrators, Lesser Professional, Proprietors of Medium-

Sized Businesses 
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Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu administrasi 

SD/SMP, apoteker, administrasi kampus, ahli komputer, 

pustakawan, komposer, administrasi publik, editor, musisi, ahli 

statistik, pilot, pendeta, penulis, insinyur industri, perawat, guru 

SMP/SMA. 

9. Higher Executive, Proprioetors of Large Businesses, and 

Major Professionals 

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu dokter, 

astronom, psikolog, pengacara, manajer keuangan, insinyur sipil, 

hakim, ekonom, geologi, guru/dosen, pegawai pemerintahan, ahli 

kimia, arsitek, pegawai bank, sosiolog, dokter hewan, ahli kimia, 

ahli biologi, ahli geologi, ahli fisika. 

3. Penghasilan   

Penghasilan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas 

pekerjaan yang diterima oleh orang tua dapat berbentuk uang atau 

barang. Penghasilan yang diterima akan dipergunakan untuk 

memenuhi kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan pokok, sekunder, 

dan tersier. Sedangkan menurut Nasution (1987: 192) menyatakan 

bahwa penghasilan adalah arus uang atau barang yang menguntungkan 

bagi seseorang, kelompok individu sebuah perusahaan atau 

perekonomian selama beberapa waktu.  

Badan Pusat Statistik membedakan penghasilan penduduk menjadi 

empat golongan yaitu: 
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a) Golongan pendidikan rendah adalah jika penghasilan rata-rata 

dibawah Rp1.500.000 per bulan  

b) Golongan pendidikan sedang adalah jika penghasilan rata-rata 

dibawah antara Rp1.500.000 s/d Rp2.500.000 per bulan  

c) Golongan pendidikan tinggi adalah jika penghasilan rata-rata 

antara Rp2.500.000 s/d Rp3.500.000 per bulan  

d) Golongan pendidikan sangat tinggi adalah jika penghasilan 

rata-rata lebih dari Rp3.500.000 per bulan.  

Setelah menguraikan beberapa pendapat di atas, maka dalam 

penelitian ini status sosial ekonomi orang tua adalah status yang 

dimiliki orang tua dalam keluarga yang meliputi tingkat pendidikan, 

jenis pekerjaan, dan penghasilan. Pengukuran pendidikan dengan 

tahun lulus dimana seseorang mencapai sukses dalam jenjang satuan 

pendidikan, jika tidak mencapai sukses sepenuhnya, maka dihitung 

batas seseorang mengeyam pendidikan. Misalkan batas sekolah SMA 

kelas 2, maka skornya 11.  

Tabel 3. Skor Pengukuran Pendidikan 

Jenjang Pendidikan  Lama pendidikan  Skor 
Sekolah Dasar 6 tahun 6 
SMP 3 tahun 9 
SMA 3 tahun 12 
Diploma 3 tahun 15 
Sarjana  4 tahun 16 
Pascasarjana 2 tahun 18 
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Pengukuran pekerjaan akan diklasifikasikan dan diberi skor berikut: 

Tabel 4. Skor Pengukuran Pekerjaan 

Nama Pekerjaan  Skor 
Farm Laborers/ Menial Service Workers  1 
Unskilled Worker  2 
Machine Operators and Semiskilled Workers  3 
Smaller Business Owners,Skilled Manual Worker, 
Craftmen and Tenant Farmers 

4 

Clerical and Sales Workers, Small Farm and Business 
Owners  

5 

Technicians, Semiprofessionals, Small Business 
Owners 

6 

Smaller Business Owners, Farm Owners, Managers, 
Minor Professionals 

7 

Administrators, Lesser Professional, Proprietors of 
Medium-Sized Businesses 

8 

Higher Executive, Proprioetors of Large Businesses, 
and Major Professionals 

9 

Jumlah penghasilan orang tua akan dihitung dari penjumlahan 

penghasilan ayah dan penghasilan ibu kemudian dirata-rata.  

B. KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Penelitian yang merujuk tentang kecerdasan emosional seperti yang 

dilakukan oleh Tri Handayani (2016) dengan judul hubungan EQ, pengetahuan 

kewirausahaan, dan hasrat marginal menabung, dengan motivasi berwirausaha 

mahasiswa pendidikan ekonomi. Variabel kecerdasan emosional digabungkan 

dengan variabel lain dengan tujuan mendeskripsikan korelasi antar variabel. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antar variabel. 

Rata-rata kecerdasan emosional mahasiswa secara keseluruhan dilihat dari jumlah 

nilai rata-rata sebesar 46,8 berada pada kategori sedang. Hal ini dapat memberikan 

gambaran bahwa koefisien korelasi dengan taraf signifikan 0,05 memiliki 

hubungan. Perbedaannya subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan 
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ekonomi di Universitas Negeri Jambi sedangkan peneliti melakukan penelitian 

pada jenjang sekolah menegah pertama.  

Serupa seperti penelitian di atas, subjek yang digunakan yaitu mahasiswa 

namun Diana Rahmawati (2018) melakukan penelitiannya di Universitas Negeri 

Yogyakarta. Penelitiannya berjudul pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi 

(studi empiris pada mahasiswa prodi akuntansi UNY). Persamaan penelitian ini 

dengan peneliti laksanakan adalah menggunakan variabel kecerdasan emosional. 

Penelitian ini menunjukkan (1) IQ berpengaruh positif terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi (2) EQ berpengaruh positif terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi (3) SQ berpengaruh positif terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi (4) 

IQ, EQ, SQ, secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi IQ, EQ, 

SQ maka akan semakin tinggi pula sikap etis mahasiswa tersebut.  

Selanjutnya penelitian yang memiliki subjek sama dengan peneliti seperti 

yang dilakukan oleh Dadek Lukh Sayekti dan Muhsinatun Siasah Masruri (2015). 

Penelitian ini berjudul pengaruh media lingkungan dan kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar IPS SMP. Berdasarkan data hasil penelitian dan 

pembahasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media lingkungan 

lebih sesuai dengan anak yang memiliki kecerdasan emosional tinggi sedangkan 

penggunaan media powerpoint lebih sesuai dengan anak yang memiliki 

kecerdasan emosional rendah. Hasil belajar IPS dengan menggunakan media 

lingkungan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar IPS yang menggunakan 
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media powerpoint. Besarnya pengaruh media pembelajaran dan kecerdasan 

emosional terhadap hasil belajar sebesar 44,2% dengan menggunakan teknik 

analisis ANOVA.  

Penelitian yang merujuk tentang kultur sekolah seperti yang dilakukan oleh 

Wiwik Kusdaryani, IIn Purnamasari, dan Aries Tika Damayani (2016) yang 

berjudul penguatan kultur sekolah untuk mewujudkan pendidikan ramah anak. 

Perbedaannya pada metodologi yang digunakan yaitu metode fenomenologi 

sedangkan metode yang peneliti gunakan yaitu asosiatif kausal dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kultur sekolah, 

menganalisis konsep pendidikan ramah anak dan penguatan kultur sekolah dalam 

mewujudkan pendidikan ramah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

konsep kultur sekolah meliputi beberapa modal budaya sekolah berdasarkan 

kebiasaan warga sekolah dan tertuang dalam visi misi, tata tertib, 8 budaya 

disiplin guru, dan 10 budaya malu siswa, (2) konsep pendidikan ramah anak 

ditemukan dalam sikap guru terhadap siswa yang memberikan perhatian, 

perlindungan, serta berperan sebagai informator, mediator, motivator, dan 

fasilitator dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, serta 

metode pembelajaran perlu ditingkatkan (3) penguatan kultur sekolah dalam 

mewujudkan pendidikan ramah anak dikembangkan berdasarkan kebiasaan positif 

sekolah. 

Serupa seperti peneliti, subjek yang digunakan yaitu siswa SMP, namun 

Titik Sunarti Widyaningsih (2007) melakukan penelitian di Kabupaten Bantul 

sementara peneliti di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berjudul hubungan kultur 
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sekolah dengan kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan kultur sekolah, kinerja sekolah, dan hubungan kultur 

sekolah dengan kinerja sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur SMP 

2 Bantul mempunyai kecenderungan positif, kultur SMP 4 Sewon mempunyai 

kecenderungan negatif, dan kultur SMP 2 Pundong menunjukkan kecenderungan 

positif. Ditinjau dari kinerja kepala sekolah dan guru, kinerja SMP 2 Bantul 

menunjukkan kecenderungan cukup baik. Kultur positif di SMP 2 Bantul dan 

SMP 2 Pundong berdampak pada kinerja sekolah yang cukup baik, sedangkan 

kultur negatif SMP 4 Sewon berdampak pada kinerja sekolah yang kurang baik.  

Penelitian ini dilakukan oleh Meng-Hsiang Hsu, Shih-Wei Tien,  Hsien-

Cheng Lin, dan Chun-Ming Chang (2015).  Penelitian ini berjudul 

“understanding the roles of cultural differences and socio-economic status in 

social media continuance intention”. Penelitian ini bertujuan lebih lanjut untuk 

meyelidiki efek moderasi dari perbedaan budaya dan status sosial ekonomi pada 

hubungan antara faktor-faktor motivasi dan niat kelanjutan. Status sosial ekonomi 

yang ditinjau dari pendidikan dan penghasilan memperoleh temuan bahwa orang 

yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih 

banyak akses ke media massa sehingga mengakibatkan kerugian sosial ekonomi 

berupa orang lain mempercayai mereka memiliki status sosial ekonomi yang 

tinggi. Hasil koefisien jalur menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan yang 

signifikan di kedua subkelompok pendidikan tinggi dan rendah. Faktor motivasi 

yang berkaitan dengan penghasilan memiliki pengaruh yang kuat pada orang yang 

memiliki penghasilan tinggi sehingga mendapatkan keuntungan sosial ekonomi. 
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Dibuktikan dengan hasil koefisien jalur yang tidak memberikan perbedaan 

signifikan bagi pengguna tingkat penghasilan tinggi dan rendah. Temuan ini 

menunjukkan bahwa membangun dan memelihara hubungan sosial dengan orang 

lain adalah motivasi penting bagi pengguna. 

Penelitian yang merujuk tentang status sosial ekonomi seperti yang 

dilakukan oleh Soeparjo (2013) yang berjudul kontribusi status sosial ekonomi 

keluarga dan sikap kebangsaan terhadap prestasi belajar sejarah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kontribusi antar variabel seberapa besar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) kontribusi positif dan signifikan status sosial 

ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar sejarah (2) kontribusi positif dan 

signifikan sikap kebangsaan terhadap prestasi belajar sejarah (3) kontribusi positif 

dan signifikan status sosial ekonomi keluarga dan sikap kebangsaan terhadap 

prestasi belajar sejarah pada siswa SMU Muhammadiyah Kota Surakarta. Hasil 

perhitungan memberikan kejelasan bahwa besarnya kontribusi status sosial 

ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar sejarah yakni 9,02%. Persentase ini 

cukup meyakinkan dalam pencapaian prestasi belajar sejarah siswa banyak faktor 

yang juga dapat memberikan pengaruh kontribusi yang tak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Penelitian dilakukan oleh Fan Wu, Yanfei Guo, Yang Zheng, Wenjun Ma, 

Paul Kowal, Somnath Chatterji, Ling Wang (2016). Penelitian ini berjudul “social 

economic status and cognitive performance among chinese aged 50 years and 

older”. Penelitian ini memiliki kesamaan variabel yaitu status sosial ekonomi, dan 

juga memiliki perbedaan yaitu variabel status sosial ekonomi yang dikaitkan 
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dengan kinerja kognitif, sedangkan peneliti mencari pengaruh terhadap 

kecerdasan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang signifikan antara SES baik di tingkat individu dan tingkat masyarakat (hanya 

untuk daerah perkotaan) dan kinerja kognitif ditemukan dalam studi ini sampel 

nasional 13.157 orang Cina berusia 50 tahun dan lebih tua, bahkan setelah 

disesuaikan dengan karakteristik demografis. Identifikasi variabel SES berbasis 

masyarakat yang dikaitkan dengan kinerja kognitif pada populasi yang lebih tua 

memberikan bukti lebih lanjut untuk kebutuhan untuk mengatasi karakteristik 

masyarakat terkait kekurangan. 

C. KERANGKA PIKIR 

Kultur sekolah diwarisi dari generasi sebelumnya, dan disempurnakan di 

generasi saat ini. Kultur sekolah akan menciptakan suasana kekeluargaan dan 

keharmonisan antar warga sekolah, sehingga memiliki dampak baik pada anak. 

Melalui kultur sekolah, anak akan merasakan dan meyakini nilai-nilai yang ada di 

sekolah yang berguna untuk menghadapi berbagai persoalan di sekolah dan 

memberikan dorongan bagi anak untuk dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku 

dengan lebih bijaksana. Hal ini termasuk dalam kecerdasan emosional anak. 

Kultur sekolah yang baik mampu meningkatkan kecerdasan emosional melalui 

artifak, nilai dan keyakinan, serta asumsi. Dari seluruh rangkaian tersebut akan 

dicapai kecerdasan emosional yang baik juga.  

Status sosial ekonomi yang dimiliki orang tua berdampak pada perilaku anak, 

bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan latar belakang pendidikan, 

pekerjaan dan penghasilan. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan 
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lebih tinggi akan berbeda cara mendidik anaknya dengan orang tua yang tidak 

berpendidikan. Sama halnya dengan pekerjaan, orang tua yang memiliki pekerjaan 

dengan strata atas akan berbeda mendidik anaknya dengan orang tua yang lebih 

rendah pekerjaannya. Orang tua yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan 

memberikan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan orang tua yang penghasilan 

lebih rendah. Fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak secara tidak 

langsung akan mempengaruhi kecerdasan anak. Orang tua akan  lebih cenderung 

memperhatikan kecerdasan intelektual, dan lebih mengesampingkan kecerdasan 

emosional. Padahal kecerdasan emosional akan mempengaruhi kesuksesan anak 

tersebut. Jika anak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi maka kecerdasan 

intelektualnya akan tinggi juga, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, status 

sosial ekonomi orang tua dapat mempengaruhi kecerdasan emosional.   

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur Sekolah  Status Sosial Ekonomi 

Orang tua  

Meliputi : 
Artifak dan non artifak 
Nilai dan Keyakinan 

Asumsi  

Meliputi  
Pendidikan  
Pekerjaan  

Penghasilan  

Hasil akhir yang diharapkan kultur sekolah dan 
kecerdasan emosional dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional  
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Gambar 3. Skema Kerangka Pikir  

D. HIPOTESIS PENELITIAN  

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah disampaikan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

1. Kultur sekolah berpengaruh secara positif terhadap kecerdasan emosional 

2. Status sosial ekonomi orang tua berpengaruh secara positif terhadap 

kecerdasan emosional 

3. Kultur sekolah dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kecerdasan emosional 


