
 

66 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah siswa kelas VII 

sebanyak 377 siswa yang terdiri dari 15 SMP di Kota Yogyakarta. Deskripsi 

data meliputi nilai terendah, nilai tertinggi, mean, dan standar deviasi. Selain 

itu, digunakan juga uji regresi berganda. 

2. Deskripsi Karakteristik Responden  

Berikut tabel data tentang responden berdasarkan jenis kelamin 

persekolah: 

Tabel 16. Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Nama Sekolah  Jenis Kelamin 
Perempuan Laki-laki 

SMP BOPKRI 1  16 14 
SMP Pangudi Luhur 1 16 20 
SMP Stella Duce 1 14 14 
SMP Muhammadiyah 3 16 12 
SMP Kristen Kalam Kudus 13 13 
SMP Negeri 2 18 16 
SMP Negeri 5 17 14 
SMP Negeri 6 17 14 
SMP Negeri 8 18 14 
SMP Negeri 16 21 12 
SMP Negeri 12  16 16 
SMP BOPKRI 10 2 1 
SMP Institut Indonesia 8 14 
SMP Budi Luhur 1 5 
SMP Perak 0 5 
Jumlah  193 183 
Sumber: Data diolah, 2018 
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Tabel  data di atas menunjukkan jumlah responden sebanyak 377, terdiri 

dari siswa perempuan sebanyak 193 responden dan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 183 responden.  

3. Deskripsi Variabel Penelitian  

Berikut merupakan hasil dari analisis deskriptif variabel penelitian dari 

kultur sekolah, status sosial ekonomi orang tua, dan kecerdasan emosional:  

Tabel 17. Hasil Uji Statistik Deskriptif Penelitian 

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 
Kultur Sekolah  29,00 68,00 50,22 8,2878 
Status Sosial 
Ekonomi  
Orang tua 

19,04 78,08 45,57 11,1672 

Kecerdasan 
Emosional 

57,00 116,00 89,64 12,4032 

Sumber: Data diolah, 2018 

Adapun kriteria yang digunakan pada ketegori jawaban responden, maka 

untuk lebih memudahkan digunakan 5 kategori yang meliputi: sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah dengan rumus:  

Tabel 18. Kategorisasi jawaban responden 

Sangat Tinggi >M+(1,5 SD) 

Tinggi  M+(0,5SD) – M+(1,5SD) 

Sedang  M-(0,5SD) – M+(1,5SD) 

Rendah  M-(1,5SD) – M-(0,5SD) 

Sangat Rendah  <M-(0,5SD) 

Sumber: (Sudijono, 2016:329) 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat diketahui kategori jawaban 

responden setiap masing-masing variabel sebagai berikut:
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a. Variabel Kultur Sekolah 

Hasil pengumpulan data mengenai kultur sekolah diperoleh dari hasil 

skor angket yang diisi oleh siswa kelas VII SMP di kota Yogyakarta. 

Berdasarkan data kultur sekolah diperoleh skor minimum 29,00; skor 

maksimum 68,00. Hasil analisis menunjukkan mean sebesar 50,22; dan 

standar deviasi sebesar 8,2876. Pengkategorian kecenderungan kultur 

sekolah secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 19. Kategori Kecenderungan Variabel Kultur Sekolah 

No Interval Skor Frekuensi  Persentase 
(%) 

Ketegori 

1 < 37,78 19 5,04 Sangat Rendah 
2 37,78 – 46,07 117 31,03 Rendah 
3 46,07 – 54,36 125 33,16 Sedang 
4 54,36 – 62,65 89 23,61 Tinggi 
5 > 62,65 27 7,16 Sangat Tinggi 

Jumlah 377 100  
Sumber: Data diolah, 2018 

  Tabel di atas menunjukkan bahwa kultur sekolah masuk dalam lima 

kategori. kategori sangat rendah sebanyak 19 siswa (5,04%), kategori 

rendah sebanyak 117 siswa (31,03%), kategori sedang sebanyak 125 siswa 

(33,16%), kategori tinggi sebanyak 89 siswa (23,61), dan kategori sangat 

tinggi sebanyak 27 siswa (7,16). Dari data ini dapat diartikan bahwa 

mayoritas kultur sekolah dalam kategori sedang dengan persentase lebih 

besar dibandingkan yang lain. Berikut hasil distribusi frekuensi yang 

disajikan dalam diagram batang: 
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Gambar 4. Frekuensi Kultur Sekolah  

b. Variabel Status Sosial Ekonomi Orang tua 

  Hasil pengumpulan data mengenai status sosial ekonomi diperoleh dari 

hasil skor angket yang diisi oleh siswa kelas VII SMP di kota Yogyakarta. 

Berdasarkan data status sosial ekonomi diperoleh skor minimum 19,04; 

skor maksimum 78,08. Hasil analisis menunjukkan mean sebesar 45,57; 

dan standar deviasi sebesar 11,167. Pengkategorian kecenderungan status 

sosial ekonomi secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 20. Kategori Kecenderungan Variabel Status Sosial Ekonomi  

No Interval Skor Frekuensi  Persentase 
(%) 

Ketegori 

1 < 28,82 14 3,71 Sangat Rendah 
2 28,82 – 39,99 115 30,51 Rendah 
3 39,99 – 51,15 149 39,52 Sedang 
4 51,15 – 62,32 68 18,04 Tinggi 
5 > 62,32 31 8,22 Sangat Tinggi 

Jumlah 377 100  
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Tabel  18 menunjukkan bahwa status sosial ekonomi masuk dalam 

lima kategori. kategori sangat rendah sebanyak 14 siswa (3,71%), kategori 

kategori rendah sebanyak 115 siswa (30,51%), kategori sedang sebanyak 

149 siswa (39,52), kategori tinggi sebanyak 68 siswa (18,04), dan kategori 

sangat tinggi sebanyak 31 siswa (8,22%). Dari data ini dapat diartikan 

bahwa mayoritas status sosial ekonomi yang dimiliki orang tua dalam 

kategori sedang dengan persetase lebih besar dibandingkan yang lain. 

Berikut hasil distribusi frekuensi yang disajikan dalam diagram batang: 

 

Gambar 5. Frekuensi Status Sosial Ekonomi  
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1) Pendidikan Ayah  

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Pendidikan Ayah 

No Pendidikan  Frekuensi  Persentase (%) 
1 SD 12 3,2% 
2 SMP 14 3,7% 
3 SMA 123 32,6% 
4 Diploma  7 1,9% 
5 Sarjana 164 43,5% 
6 Tidak Lulus Sarjana 1 0,3% 
7 Pasca Sarjana 56 14,9% 

Jumlah 377 100% 
Sumber: Data diolah, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua yang menempuh 

pendidikan lulus SD sebanyak 12 orang (3,2%),  orang tua yang 

menempuh pendidikan lulus SMP sebanyak 14 orang (3,7%), orang tua 

yang menempuh pendidikan lulus SMA sebanyak 123 orang (32,6%), 

orang tua yang menempuh pendidikan lulus Diploma sebanyak 7 orang 

(1,9%), orang tua yang menempuh pendidikan lulus Sarjana sebanyak 164 

orang (43,5%), orang tua yang menempuh pendidikan namun tidak lulus 

Sarjana sebanyak 1 orang (0,3%), dan orang tua yang menempuh 

pendidikan lulus sampai Pascasarjana sebanyak 56 orang (14,9%). Dengan 

demikian, data menunjukkan bahwa mayoritas orang tua siswa menempuh 

pendidikan sampai sarjana memiliki  persentase lebih besar dibandingkan 

yang lain. Hasil distribusi frekuensi yang disajikan dalam diagram sebagai 

berikut: 
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Gambar 6. Frekuensi Pendidikan Ayah 

2) Pendidikan Ibu  

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu 

No Pendidikan  Frekuensi Persentase (%) 
1 SD 16 4,2% 
2 SMP 15 4,0% 
3 Tidak Lulus SMA 1 0,3% 
4 SMA 161 42,7% 
5 Tidak lulus Diploma 3 0,8% 
6 Sarjana 147 39,0% 
7 Pasca Sarjana 34 9,0% 

Jumlah 377 100% 
Sumber: Data diolah, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua yang menempuh 

pendidikan lulus SD sebanyak 16 orang (4,2%),  orang tua yang 

menempuh pendidikan lulus SMP sebanyak 15 orang (4,0%), orang tua 

yang menempuh pendidikan namun tidak lulus SMA sebanyak 1 orang 

(0,3%), orang tua yang menempuh pendidikan lulus SMA sebanyak 161 

orang (42,7%), orang tua yang menempuh pendidikan Diploma/Sarjana 

namun tidak lulus sebanyak 3 orang (0,8%), orang tua yang menempuh 
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pendidikan lulus Sarjana sebanyak 147 orang (39,0%), dan orang tua yang 

menempuh pendidikan lulus sampai Pascasarjana sebanyak 34 orang 

(9,0%). Dengan demikian, data menunjukkan bahwa mayoritas orang tua 

siswa menempuh pendidikan sampai SMA memiliki  persentase lebih 

besar dibandingkan yang lain. Hasil distribusi frekuensi yang disajikan 

dalam diagram berikut: 

 
Gambar 7. Frekuensi Pendidikan Ibu 

3) Pekerjaan Ayah  

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ayah 

No Pekerjaan  Frekuensi  Persentase 
(%) 

1 Buruh tani dan pekerja kasar 2 0.5% 
2 Pekerja tidak terampil 40 10,6% 
3 Operator mesin dan pekerja semi terampil 14 3,7% 
4 Pemilik usaha kecil, pekerja terampil, 

pengrajin 
190 50,4% 

5 Ulama, pekerja marketing 34 9,0% 
6 Teknisi, semi-professional, pengusaha  17 4,5% 
7 Pengusaha, manajer, profesi 24 6,4% 
8 Administrator, pengusaha mikro 12 3,2% 
9 Excekutif, pengusaha menengah, profesi 44 11,7% 

Jumlah 377 100% 
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Sumber: Data diolah, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua dalam kategori 

Buruh tani dan pekerja kasar sebanyak 2 orang (0,5%), pekerjaan orang 

tua dalam kategori Pekerja tidak terampil sebanyak 40 orang (10,6%), 

pekerjaan orang tua dalam kategori Operator mesin dan pekerja semi 

terampil sebanyak 14 orang (3,7%), pekerjaan orang tua dalam kategori 

Pemilik usaha kecil, pekerja terampil, pengrajin sebanyak 190 orang 

(50,4%), pekerjaan orang tua dalam kategori Ulama, pekerja marketing 

sebanyak 34 orang (9,0%), pekerjaan orang tua dalam kategori Teknisi, 

semi-professional, pengusaha sebanyak 17 orang (4,5%), pekerjaan orang 

tua dalam kategori Pengusaha, manajer, profesi sebanyak 24 orang (6,4%)  

pekerjaan orang tua dalam kategori Administrator, pengusaha mikro 

sebanyak 12 orang (3,2%), pekerjaan orang tua dalam kategori Excekutif, 

pengusaha menengah, profesi sebanyak 44 orang (11,7%). Dengan 

demikian, data menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan orang tua siswa 

dalam kategori Pemilik usaha kecil, pekerja terampil, pengrajin memiliki  

persentase lebih besar dibandingkan yang lain. Hasil distribusi frekuensi 

yang disajikan dalam diagram sebagai berikut: 
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Gambar 8. Frekuensi Pekerjaan Ayah 

4) Pekerjaan Ibu 

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu 

No Pekerjaan Frekuensi  Persentase 
(%) 

1 Buruh tani dan pekerja kasar 3 0.8% 
2 Pekerja tidak terampil 16 4,2% 
3 Operator mesin dan pekerja semi 

terampil 
10 2,7% 

4 Pemilik usaha kecil, pekerja terampil, 
pengrajin 

277 73,5% 

5 Ulama, pekerja marketing 12 3,2% 
6 Teknisi, semi-professional, pengusaha  7 1,9% 
7 Pengusaha, manajer, profesi 14 3,7% 
8 Administrator, pengusaha mikro 10 2,7% 
9 Excekutif, pengusaha menengah, profesi 28 7,4% 

Jumlah 377 100% 
Sumber: Data diolah, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua dalam kategori 

Buruh tani dan pekerja kasar sebanyak 3 orang (0,8%), pekerjaan orang 

tua dalam kategori Pekerja tidak terampil sebanyak 16 orang (4,2%), 

pekerjaan orang tua dalam kategori Operator mesin dan pekerja semi 

terampil sebanyak 10 orang (2,7%), pekerjaan orang tua dalam kategori 
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Pemilik usaha kecil, pekerja terampil, pengrajin sebanyak 277 orang 

(73,5%), pekerjaan orang tua dalam kategori Ulama, pekerja marketing 

sebanyak 12 orang (3,2%), pekerjaan orang tua dalam kategori Teknisi, 

semi-professional, pengusaha sebanyak 7 orang (1,9%), pekerjaan orang 

tua dalam kategori Pengusaha, manajer, profesi sebanyak 14 orang (3,7%)  

pekerjaan orang tua dalam kategori Administrator, pengusaha mikro 

sebanyak 10 orang (2,7%), pekerjaan orang tua dalam kategori Excekutif, 

pengusaha menengah, profesi sebanyak 28 orang (7,4%). Dengan 

demikian, data menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan orang tua siswa 

dalam kategori Pemilik usaha kecil, pekerja terampil, pengrajin memiliki  

persentase lebih besar dibandingkan yang lain. Hasil distribusi frekuensi 

yang disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 9. Frekuensi Pekerjaan Ibu 
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5) Penghasilan Orang tua 

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Penghasilan Orang tua 

No Penghasilan Frekuensi  Persentase (%) 
1 500.000 – 2.000.000 77 20,4% 
2 2.100.000 – 4.000.000 146 38,7% 
3 4.100.000 – 6.000.000 73 19,4% 
4 6.100.000 – 8.000.000 33 8,8% 
5 8.100.000 – 10.000.000 47 12,5% 
6 >10.000.000 1 0,3% 

Jumlah 377 100% 
Sumber: Data diolah, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa penghasilan orang tua dalam 

kategori 500.000-2.000.000 sebanyak 77 orang (20,4%), penghasilan 

orang tua dalam kategori 2.100.000–4.000.000 sebanyak 146 orang 

(38,7%), penghasilan orang tua dalam kategori 4.100.000–6.000.000 

sebanyak 73 orang (19,4%), penghasilan orang tua dalam kategori 

6.100.000–8.000.000 sebanyak 33 orang (8,8%), penghasilan orang tua 

dalam kategori 8.100.000–10.000.000 sebanyak 47 orang (12,5%), 

penghasilan orang tua dalam kategori >10.000.000 sebanyak 1 orang 

(0,3%). Dengan demikian, data menunjukkan bahwa mayoritas 

penghasilan orang tua dalam kategori 2.100.000–4.000.000 memiliki  

persentase lebih besar dibandingkan yang lain. Hasil distribusi frekuensi 

yang disajikan dalam diagram sebagai berikut: 
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Gambar 10. Frekuensi Penghasilan Orang tua 

c. Variabel Kecerdasan Emosional  

Hasil pengumpulan data mengenai kecerdasan emosional diperoleh 

dari hasil skor angket yang diisi oleh siswa kelas VII SMP di kota 

Yogyakarta. Berdasarkan data kecerdasan emosional diperoleh skor 

minimum 57,00; skor maksimum 116,00. Hasil analisis menunjukkan 

mean sebesar 89,64 dan standar deviasi sebesar 12,4032. Pengkategorian 

kecenderungan kecerdasan emosional secara rinci dapat dilihat melalui 

tabel berikut: 

Tabel 26. Kategori Kecenderungan Variabel Kecerdasan Emosional  

No Interval Skor Frekuensi  Persentase 
(%) 

Keterangan 

1 < 71,04 22 5,83 Sangat Rendah 
2 71,04 – 83,43 110 29,18 Rendah 
3 83,43 – 95,84 130 34,48 Sedang 
4 95,84 – 108,24 84 22,28 Tinggi 
5 >108,24 31 8,23 Sangat Tinggi 

Jumlah 377 100  
Sumber: Data diolah, 2018 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kecerdasan emosional masuk dalam 

lima kategori. Kategori sangat rendah sebanyak 22 siswa (5,83%), kategori 

rendah sebanyak 110 siswa (29,18), kategori sedang sebanyak 130 siswa 

(34,48), kategori tinggi sebanyak 84 siswa (22,28%), dan ketegori sangat 

tinggi sebanyak 31 siswa (8,23%). Dari data ini dapat diartikan bahwa 

mayoritas kecerdasan emosional siswa dalam kategori sedang dengan 

persetase lebih besar dibandingkan yang lain. Berikut hasil distribusi 

frekuensi yang disajikan dalam diagram batang: 

 Gambar 11. Frekuensi Kecerdasan Emosional 

B. Hasil Uji Prasyarat Analisis 

Persyaratan ini dilakukan sebagai syarat yang perlu dipenuhi sebelum 

melakukan pengujian hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dari populasi normal atau tidak. Uji normalitas dilihat nilai signifikansi untuk 
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uji dua sisi (two-tailed) dari uji Kolmogorov-Smirnov, pada taraf signifikansi 

0.05. berikut tabel hasil uji normalitas: 

Tabel 27. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 377 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 10.62141588 

Most Extreme Differences Absolute .052 

Positive .052 

Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.011 

Asymp. Sig. (2-tailed) .258 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan output diatas, data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi 

normal dilihat dari nilai Asymp Sig. lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,258. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa residual data pada 

penelitian ini telah berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi yang dipakai terdapat korelasi antar variabel bebas dan terikat. 

Variabel dikatakan bersih dari gejala multikolinieritas apabila nilai rata-rata 

VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Berikut tabel hasil perhitungan uji 

multikolinieritas:  

Tabel 28. Hasil Uji Multikolinieritas 
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Variabel  VIF Tolerance Keterangan  
Kultur sekolah  1,130 0,885 Tidak Multikolinieritas 
Status Sosial Ekonomi  1,130 0,885 Tidak Multikolinieritas 
Sumber: Data diolah, 2018 

Tabel di atas menunjukkkan nilai VIF pada variabel kultur sekolah sebesar 

1,130 dan nilai tolerance 0,885. Nilai VIF pada variabel status sosial ekonomi 

sebesar 1,130 dan nilai tolerance 0,885. Nilai VIF di atas menunjukkan < 10 

dan nilai tolerance >1, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas antar variabel bebas. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Langkah ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

memiliki perbedaan variasi residu dari kasus pengamatan satu kasus 

pengamatan yang lain. Hasil pengujian heterosedastisitas menggunakan uji Uji 

Glejser disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 29. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 
Kultur sekolah  0,362 Tidak ada masalah 

heteroskedastisitas 
Status Sosial 
Ekonomi  0,082 Tidak ada masalah 

heteroskedastisitas 
Sumber: Data diolah, 2018 

Variabel penelitian dinyatakan lolos uji heterokedastisitas jika hubungan 

variabel bebas dengan absolute residual datanya tidak terbukti berpengaruh 

signifikansi. Tabel di atas menjelaskan bahwa pada kolom nilai signifikansi 

(Sig.) menunjukkan angka > 0,05 sehingga seluruh variabel bebas tidak ada 

masalah heteroskedastisitas.  

C. Hasil Uji  Hipotesis  
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Pada penelitian ini, pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan 

pengaruh kultur sekolah dan status sosial ekonomi terhadap kecerdasan emosional 

anak SMP di kota Yogyakarta tahun ajaran 2018/2019. Teknik analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Berikut akan 

disajikan hasil perhitungan regresi berganda. Analisis regresi linier berganda 

dipilih untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan 

IBM SPSS Statistic 21. Hasil pengujian analsis linear berganda sebagai berikut: 

1.  Persamaan Garis Regresi  

Berikut merupakan rangkaian hasil regresi ganda yang dilakukan, dapat 

dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel 30. Hasil Uji Regresi 

Variabel  Koefisien Regresi 
Standar (B) 

T Sig. Keterangan  

Kultur sekolah  0,215 4,579 0,000 Signifikan 
Status Sosial 
Ekonomi  0,402 8,541 0,000 Signifikan 

R2 0,267 
Fhitung 68.005 
Sig. 0,000 
Berdasarkan tabel , dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai 

berikut:  

Y = β1X1+ β2X2 

Y = 0,215 X1+ 0,402 X2 

2. Uji Parsial (Uji T)  

Uji pasial digunakan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri 

variabel bebas yang ada dalam model terhadap variabel terikat. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 
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dalam menjelaskan variabel terikat. Adapun penjelasan hasil uji pengaruh 

secara parsial sebagai berikut:  

a. Pengaruh kultur sekolah terhadap kecerdasan emosional anak SMP di 

kota Yogyakarta 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pengaruh kultur sekolah 

terhadap kecerdasan emosional diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  

0,215 diketahui t hitung sebesar 4.579 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Oleh karena koefisien regresi mempunyai nilai positif dan nilai 

signifikansi < 0,05 maka kultur sekolah terbukti berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional anak SMP di kota Yogyakarta.  

b. Pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap kecerdasan 

emosional anak SMP di kota Yogyakarta  

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pengaruh status sosial 

ekonomi orang tua terhadap kecerdasan emosional diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar 0,402 diketahui t hitung sebesar 8,541 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena koefisien regresi mempunyai 

nilai positif dan nilai signifikansi < 0,05 maka status sosial ekonomi orang 

tua terbukti berpengaruh terhadap kecerdasan emosional anak SMP di kota 

Yogyakarta.  

3. Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (kultur 

sekolah dan status sosial ekonomi orang tua) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kecerdasan emosional. 
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Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan diperoleh nilai F hitung 68.005 

dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Oleh karena F hitung mempunyai 

nilai positif dan nilai signifikansi < 0,05 maka kedua variabel bebas (kultur 

sekolah dan status sosial ekonomi orang tua) terbukti berpengaruh terhadap 

variabel terikat kecerdasan emosional anak SMP di kota Yogyakarta.  

4. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (𝑅2) digunakan untuk menunjukkan berapa besar 

persentase variabel-variabel bebas (kultur sekolah dan status sosial ekonomi 

orang tua) secara bersama-sama menerangkan variabel terikat yaitu 

kecerdasan emosional. Hasil pengujian regresi ganda menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 0,267 atau 26,7%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa 26,7% kecerdasan emosional anak dapat dipengaruhi 

oleh kultur sekolah dan status sosial ekonomi orang tua. Sementara sisanya 

yaitu 73,3% dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian.  

D. Pembahasan 

1. Pengaruh kultur sekolah terhadap kecerdasan emosional anak SMP 

di kota Yogyakarta 

Berdasarkan perhitungan secara parsial, pengaruh kultur sekolah terhadap 

kecerdasan emosional anak diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,215, 

sehingga setiap kenaikan kultur sekolah akan menyebabkan kenaikan 

kecerdasan emosional anak sebesar 0,215. pada taraf signifikansi 5%, 

diketahui t hitung sebesar 4.579  dengan nilai signifikansi 0,000. Karena 

koefisien regresi mempunyai nilai positif dan nilai signifiansi < 0,05 maka 
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hipotesis menyatakan “kultur sekolah berpengaruh secara positif terhadap 

kecerdasan emosional” diterima.  

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mirta R. Segredo (2014)  

mengungkapkan tentang peran kultur sekolah dengan subjek penelitian kepala 

sekolah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan kultur sekolah. Kultur sekolah adalah keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, 

norma-norma, tradisi bersama yang mengikat kebersamaan seluruh warga 

sekolah. Penciptaan kultur sekolah yang mempengaruhi kecerdasan emosional 

adalah kultur positif dimana budaya membantu mutu sekolah dan mutu 

kehidupan bagi warganya (Moerdiyanto, 2012:5). 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. 

Anderson (2012:115) that “a culturally considerate school demonstrates 

awareness of the many cultures represented within the school community in a 

variety of ways of eksoses students to differing teaching styles, personal 

attitudes, and varying behaviors”. Hal ini menunjukkan pentingnya kultur 

sekolah dalam membangun kinerja guru, dan pembentukan kepribadian anak, 

dengan kata lain jika kultur sekolah positif maka akan berdampak kepribadian 

anak secara positif juga.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sekolah yang berakreditasi A telah 

memenuhi identifikasi dari kultur sekolah, sementara sekolah yang 
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berakreditasi B masih harus dikembangkan dalam pemenuhan kultur sekolah, 

dan sekolah yang berakreditasi C semua warga sekolah harus memperhatikan 

dan berperan aktif dalam terwujudnya kultur sekolah yang baik. Dilihat dari 

artifak maupun non artifak, SMP di kota Yogyakarta sudah memenuhi standar, 

selanjutnya dilihat dari nilai dan keyakinan serta asumsi yang berlaku di 

sekolah juga sudah baik dari keharmonisan antar warga sekolah. Kultur 

sekolah juga berperan dalam menentukan keberhasilan suatu sekolah. Hasil 

penelitian diketahui bahwa wujud kultur sekolah tercermin dalam kegiatan-

kegiatan sekolah.  

2. Pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap kecerdasan 

emosional anak SMP di kota Yogyakarta 

Berdasarkan perhitungan secara parsial, pengaruh status sosial ekonomi 

orang tua terhadap kecerdasan emosional anak diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,402, sehingga setiap kenaikan status sosial ekonomi orang tua akan 

menyebabkan kenaikan kecerdasan emosional anak sebesar 0,402. Pada taraf 

signifikansi 5%, diketahui t hitung sebesar 8.541 dengan nilai signifikansi 

0,000. Karena koefisien regresi mempunyai nilai positif dan nilai signifiansi 

<0,05 maka hipotesis menyatakan “status sosial ekonomi orang tua 

berpengaruh secara positif terhadap kecerdasan emosional” diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar 

(2011) meneliti peran berbagai variabel demografis termasuk status sosial 

ekonomi berdasarkan gender dan pendidikan orang tua dan asal geografis 

dalam kecerdasan emosional. Hasil penelitian itu menyatakan siswa yang 
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memiliki status sosial ekonomi atas mendapat nilai tinggi pada kecerdasan 

emosonal dibandingkan siswa dari status sosial ekonomi rendah. Siswa yang 

memiliki orang tua berpendidikan mendapat nilai lebih tinggi dibandingkan 

orang tua yang tidak berpendidikan. Siswa dari daerah perkotaan mendapat 

nilai tinggi dibandingkan dengan siswa dari daerah pedesaan. 

Status sosial ekonomi orang tua dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan, 

dan penghasilan orang tua. Heslin (2007:92) mengatakan bahwa status sosial 

merujuk pada posisi yang diduduki seseorang, posisi tersebut dapat 

mengandung prestise tinggi maupun rendah. Status sosial ekonomi orang tua 

dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kecerdasan 

anak.  Perbedaan  status  sosial  ekonomi dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya tingkat kecerdasan emosional anak yang dibuktikan dengan 

berbagai tingkatan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua. 

3. Pengaruh kultur sekolah dan status sosial ekonomi orang tua 

terhadap kecerdasan emosional anak SMP di kota Yogyakarta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kultur 

sekolah dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap 

kecerdasan emosional anak SMP di kota Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan 

melalui hasil pengujian dengan uji F yang diperoleh nilai F hitung sebesar 

68.005 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 maka secara bersama-sama variabel bebas terbukti berpengaruh 

terhadap variabel terikat (kecerdasan emosional). Hasil pengujian regresi 

berganda menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,267 atau 
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26,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 26,7% kecerdasan emosional anak 

SMP di kota Yogyakarta dipengaruhi oleh kultur sekolah dan status sosial 

ekonomi, sedangkan 73,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Pada kenyataannya, kecerdasan emosional siswa tidak 

hanya dipengaruhi dari kultur sekolah dan status sosial ekonomi orang tua, 

masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional.  

Pada dasarnya kecerdasan emosional dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik internal maupun eksternal. Kultur sekolah dan status sosial 

ekonomi termasuk dalam faktor eksternal, sehingga variabel ini hanya dapat 

mempengaruhi sebesar 26,7% kepada kecerdasan emosional anak, sementara 

73,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang termasuk dalam faktor internal. 

Goleman (2016:23) menjelaskan faktor internal merupakan faktor yang timbul 

dari dalam diri seorang individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosi 

seseorang. Hal ini lah yang lebih berpengaruh langsung terhadap kecerdasan 

emosional anak.  

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun atas keterbatasan 

peneliti, maka penelitian ini masih mempunyai beberapa kelemahan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini lebih dianjurkan 

menggunakan stratified proporsional random sampling.  

2. Pengukuran variabel status sosial ekonomi orang tua yang digunakan oleh 

peneliti adalah indeks dalam penyetaraan skor. 


