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Abstract: The aims of The Correlation Study are to find out the relationship between emotional 
intelligence and creativity of social studies learning of students fourth grade of elementary school in 

Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat. The sample in this study amounted to 118 students' of fourth 

grade at Primary Schools in Kelurahan Meruya Utara. The Sampling using Simple Random technique 

with a constellation model of the relationship between X with Y. The data are collected by using a 
non-test instrument in the form of a questionnaire and test instruments in the form of a description 

item. The data is analyzed using product moment correlation test and t-test. Based on the calculation 

of the product moment correlation test, the amount obtained is 0,274 and the t-test is obtained from 
tcount>ttable (3,069>3,922) showing that the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 

rejected, which means there is a positive relationship between emotional intelligence with social 

learning creativity with weak correlation. Calculation of the coefficient of determination obtained by 

7,5% means that social studies learning creativity is influenced by emotional intelligence by 7,5%.  

Keywords: Emotional Intelligence, Social Studies Learning Creativity, Primary School 

Abstrak: Penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui data hubungan antara kecerdasan 
emosional dengan kreativitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV Sekolah Dasar di 

Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.  sampel pada penelitian ini berjumlah 118 orang yang 

merupakan siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Meruya Utara. pengambilan sampel 

menggunakan teknik Simple Random Sampling dengan model konstelasi hubungan X dengan Y. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen non tes berupa angket dan instrumen 

tes berupa soal uraian. Data tersebut dianalisis menggunakan uji korelasi product moment dan uji-t. 

Berdasarkan perhitungan uji korelasi product moment diperoleh besarnya 0,274 dan uji-t diperoleh 
dari thitung>ttabel, (3,069>3,922) menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol 

ditolak yang berarti terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan drajat korelasi lemah. Perhitungan koefisien determinasi 

diperoleh sebesar 7,5% artinya kreativitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dipengaruhi oleh 
kecerdasan emosional sebesar 7,5%. 

 
Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Kreativitas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Dasar
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya sehingga memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Tujuan pendidikan pada dasarnya 

tidak lain adalah arah yang hendak dicapai 

demi terwujudnya tujuan hidup manusia, 

yaitu hidup sesuai harkat dan martabat 

manusia, dengan segenap kandungannya, 

yaitu berkembangnya secara optimal 

hakikat manusia, dimensi kemanusiaan 

dan pancadaya (Prayitno, 2009). Dengan 

ini tujuan pendidikan mengarahkan 

manusia untuk mampu mencapai tujuan 

hidupnya. Tujuan pendidikan dapat dicapai 

melalui proses pembelajaran. Sekolah 

adalah salah satu tempat siswa menuntut 

ilmu pengetahuan dan merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang bertujuan 

untuk mengembangkan bakat atau 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

pendidikan formal dan belajar 

menunjukkan adanya perubahan yang 

sifatnya positif sehingga pada tahap akhir 

akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru.  

Sekolah yang baik adalah sekolah 

yang dapat mengikuti perkembangan 

zaman, dengan mengikuti perkembangan 

zaman sekolah dapat terus berkembang 

dan maju dalam berbagai aspek dan 

kemampuan, salah satunya peserta didik. 

setiap peserta didik memiliki potensi dan 

kemampuan yang berbeda-beda baik dari 

segi Intelligence Quotion  (IQ), Emotional 

Quotion (EQ), Spiritual Quotion (SQ). 

Dari ketiga hal tersebut EQ memiliki 

pengaruh penting pada diri peserta didik. 

Berbagai studi telah menunjukkan 

bahwa memiliki Emotional Quotion (EQ) 

dapat menjadi faktor kunci untuk 

keberhasilan atau kegagalan dalam 

kehidupan kerja dan keluarga juga 

(Behroozi et. al, 2012). Hal ini diutarakan 

oleh Daniel Goleman, seorang profesor 

dari Universitas Hardvard menjelaskan 

bahwa ada ukuran lain yang menentukan 

tingkat kesuksesan seseorang. Dalam 

bukunya yang terkenal, Emotional 

Intelligence. 

Kecerdasan emosi mencakup 

kemampuan-kemampuan yang berbeda, 

tetapi saling melengkapi, dengan 

kecerdasan akademik, yaitu kemampuan-

kemampuan kognitif murni yang diukur 

dengan kecerdasan intelektual (Goleman, 

2003). maka dengan demikian jelas bahwa 

kecerdasan emosional mempunyai peran 
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penting dalam mencapai kesuksesan 

seseorang. 

Dengan demikian selain kecerdasan 

peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi keterampilan pada dirinya untuk 

dapat hidup dilingkungan masyarakat atau 

hubungan baik sesama mahluk sosial dapat 

terwujud, maka diperlukan suatu 

kreativitas.  

Kreativitas adalah salah satu 

kemampuan utama yang memegang 

peranan penting dalam kehidupan dan 

perkembangan manusia. Hubungan antara 

kreativitas, berawal dari beberapa studi 

tentang kepribadian oleh Barron & 

Harrington (1981) di mana upaya telah 

dilakukan untuk mengidentifikasi 

serangkaian karakteristik kepribadian yang 

cukup stabil dan perilaku khas "kreatif 

individual”, gagasan ini mulai 

mengkonsolidasikan bahwa mungkin 

untuk merancang kegiatan pembelajaran 

yang secara khusus bertujuan untuk 

menumbuhkan / memperkuat sikap dan 

keterampilan yang diyakini sebagai inti 

dari ekspresi kreatif (Hoseinifar et. al, 

2011). Kreativitas sangat diperlukan dalam 

hidup karena kreativitas memungkinkan 

seseorang dapat menemukan berbagai 

alternatif dalam pemecahan masalah. Dari 

segi positifnya kreativitas dapat 

memberikan kepuasan hidup, dan 

kreativitas memungkinkan manusia 

meningkatkan kualitas hidupnya. Dari segi 

kognitifnya kreativitas merupakan 

kemampuan berfikir yang memiliki 

kelancaran, keluwesan dan perincian. 

Sedangkan dari segi efektifnya kreativitas 

ditandai dengan motivasi yang kuat, rasa 

ingin tahu, tertarik dengan tugas majemuk, 

berani menghadapi resiko, tidak mudah 

putus asa, selalu ingin mencari 

pengalaman baru dan sebagainya. 

Hal tersebut nampak dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Dasar yang menuntut kreativitas 

siswa dalam melakukan pengembangan 

dari hasil identifikasi yang telah dilakukan. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

adalah salah satu pelajaran yang 

mempunyai tujuan penting dalam 

kehidupan siswa di sekolah dan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

disusun secara sistematis agar siswa 

mendapatkan pemahaman logis yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kecerdasan emosional dengan 

kreativitas belajar dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar 

sangat erat kaitannya. Kenyataan di 

lapangan siswa belum semuanya dapat 

memaksimalkan kecerdasan emosional 

yang tetrdapat pada dirinya.  

Berdasarkan uraian yang dijelaskan 

di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti 
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apakah terdapat hubungan antara 

kecerdasasan emosional dengan kreativitas 

belajar siswa. Penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui apakah ada hubungan 

positif antara kecerdasan emosional 

dengan kreativitas belajar siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Kelurahan Meruya Utara, 

Jakarta Barat.  

Dalam arti umum Tridonanto 

menjelaskan bahwa kecerdasan merupakan 

suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam memahami dan menyadari terhadap 

apa yang dialaminya baik melalui pikiran, 

perkataan, dan perbuatan (Tridhonanto,  

2013). Menurut Purwanto kecerdasan ialah 

kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang 

memungkinkan seseorang berbuat sesuatu 

dengan cara yang tertentu (Purwanto, 

2007). Berdasarkan pendapat ahli di atas 

kecerdasan merupakan kemampuan 

individu dalam menghadapi situasi dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar secara efektif.  

Pengertian emosi menurut Goleman 

pada dasarnya adalah dorongan untuk 

bertindak, rencana seketika untuk 

mengatasi masalah yang telah ditanamkan 

secara berangsur-angsur oleh evolusi 

(Goleman, 2007). Kecerdasan emosi atau 

emotional intelligence merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita 

sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik 

pada diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain (Goleman, 2003). 

Kecerdasan emosi tidak hanya mengenali 

perasaan diri sendiri tetapi mampu 

mengenali perasaan orang lain. 

Elena Rafaila dalam penelitiannya 

yang berjudul “Primary School Children's 

Emotional Intelligence” menyatakan 

bahwa kecerdasan emosional adalah alat 

yang digunakan oleh manusia untuk 

menguasai atau melakukan perilakunya 

sendiri, untuk melatih hubungan 

interpersonal, untuk mengatasi hambatan 

internal atau eksternal dan untuk 

menyesuaikannya di lingkungan sekitar 

(Rafaila, 2015). Apabila seseorang pandai 

menyesuaikan diri dengan suasana hati 

individu yang lain atau berempati, orang 

tersebut akan memiliki tingkat emosional 

yang baik dan akan lebih mudah 

menyesuaikan diri dalam lingkungannya. 

Untuk mengetahui setiap individu 

memiliki kecerdasan emosional maka 

terdapat dimensi untuk mengetahuinya. 

Menurut  Leaila Noorafshan dan Bahram  

Jowkarb berpendapat bahwa the emotional 

intelligence is a  comprises four subscales: 

Emotional control, emotional 

understanding, social skills and Optimistic 

(Noorafshan et. al, 2013). 
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Pendapat Utami Munandar tentang 

kreativitas sebagai kemampuan umum 

untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

sebagai kemampuan untuk memberikan 

gagasan-gagasan baru yang dapat 

diterapkan dalam pemecahan masalah, 

atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan baru antar unsur-

unsur yang sudah ada sebelumnya  

(Munandar, 2004). Kemampuan umum 

yang dimaksud dalam definisi tersebut 

adalah kemampuan yang biasanya diukur 

oleh tes intelegensi, prestasi, bakat, 

kemampuan, mental primer dan berpikir 

kreatif. Sebagai contoh ialah penalaran 

verbal numeral, kemampuan spasial, 

kelancaran dalam memberikan ide dan 

orisinalitas. 

Jumanta Hamdayama mengatakan 

belajar adalah usaha atau suatu kegiatan 

yang dilakukan secara sadar supaya 

mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. 

Hasil kegiatan belajar adalah perubahan 

diri, dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak melakukan sesuatu menjadi 

melakukan sesuatu, dari tidak mampu 

melakukan sesuatu menjadi mampu 

melakukan sesuatu (Hamdayama, 2016). 

Kreativitas belajar merupakan titik 

pertemuan yang khas antara tiga atribut 

psikologis, antara lain kemampuan diri 

untuk menyesuaikan dengan lingkungan, 

cara belajar yang baik dan motivasi dan 

bukan semata-mata merupakan bakat atau 

kemampuan kreatif yang dibawa sejak 

lahir, melainkan hasil dari hubungan 

potensi kreativitas individu dengan proses 

belajar dan pengalaman dari 

lingkungannya sehingga mampu 

memproduksi komposisi dan gagasan-

gagasan baru. 

Menurut Susanto Ilmu Pengetahuan 

Sosial (Ilmu Pendidikan Sosial) 

merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya (Susanto, 

2014). Ilmu pengetahuan sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan 

cabang-cabang ilmu sosial di atas. 

Menurut Zuraik dalam Ahmad, 

hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

harapan untuk mampu membina suatu 

masyarakat yang baik dimana para 

anggotanya benar-benar berkembang 

sebagai insan sosial yang rasional dan 

penuh tanggung jawab, sehingga oleh 

karenanya diciptakan nilai-nilai. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dinyatakan bahwa, hakikat Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah harapan untuk 

mampu membina suatu masyarakat yang 

lebih baik dengan memberikan 

pengetahuan dasar dan keterampilan 
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sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai 

warga Negara sedini mungkin. Karena 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tidak 

hanya memberikan ilmu pengetahuan 

semata, tetapi harus berorientasi pada 

pengembangan keterampilan berpikir 

kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan 

dasar siswa yang berpijak pada kenyataan 

kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-

hari dan memenuhi kebutuhan bagi 

kehidupan sosial siswa di masyarakat. 

Sementara National Council for the 

Sosial Studies (NCSS) telah 

mendefinisikan social studies is the 

integrated study of social science and 

humanities to promote civic competence. 

Within the school program, social studies 

provides coordinate, systematic study 

drawing upon such disiplines as 

anthropology, archeology, economic, 

geography, history, law, philosophy, 

political science, psycology, religion, and 

sociology, as well as appropriate content 

from the humanities, mathematics, and 

natural science. The primary purpose of 

social studies is to help young people 

develop the ability to make informed and 

reasoned decisions for the public good as 

citizens of culturally diverse, democratic 

society in an independent word. 

Definisi pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang diberikan oleh 

NCSS tersebut pada prinsipnya 

menjelaskan bahwa pendidikan Ilmu 

Pendidikan Sosial adalah suatu kajian 

terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-

ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan 

kemampuan kewarganegaraan (civic 

competence). Di dalam program sekolah 

pendidikan, Ilmu Pendikan Sosial 

menyediakan kajian koordinasi dan 

sistematis dengan mengambil atau meramu 

dari disiplin-disiplin sosial, seperti 

antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, 

sejarah, hukum, ilmu politik, agama, dan 

sosiologi. Dan juga isi yang sesuai dengan 

ilmu-ilmu kemanusiaan, seperti 

matematika dan ilmu-ilmu alam. Dengan 

demikian, bahwa pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial bukanlah mata 

pelajaran disiplin ilmu tunggal, melainkan 

gabungan dari berbagai disiplin ilmu 

(interdisipliner). 

Setiap karakter anak pada setiap 

perkembangan dan pertumbuhannya 

berbeda-beda berdasarkan usianya. 

Adapun karakter anak dapat 

dikelompokkan dalam dua masa, yaitu 

,masapra sekolah (2-6 tahun) dan masa 

sekolah dasar (6-10 tahun). Menurut Piaget 

dalam Diane, pada usia 7 tahun, anak akan 

memasuki tahap operasional konkret 

ketika mereka bisa menggunakan 

operasional mental, seperti penalaran 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

yang konkret (aktual) (Diane et. al, 2014). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dinyatakan bahwa, tahap operasional 

konkret pada usia 7 tahun anak bisa 

melakukan penalaran untuk menyelesaikan 

suatu masalah. Menurut Anthony dalam 

Sumantri, Karakter anak kelas IV termasuk 

kedalam kelompok masa sekolah dasar.  

(Sumantri, 2016) Karakter anak usia 8-10 

tahun, yaitu: 1) Ciri khas secara jasmani 

atau fisik, meliputi aktif mengembangkan 

koordinasi otot besar dan kecil, 

kekuatannya bertambah, ingin menguasai 

keterampilan dasar, senang olahraga dalam 

tim dan kegiatan-kegiatan atletik lainnya, 

dan mengikuti kata hati. 2) Ciri khas 

secara mental atau kognitif, meliputi selalu 

ingin belajar hal-hal baru, kemampuan 

untuk memahami pandangan orang lain 

mulai berkembang, mulai mengenal 

perasaan malu dalam situasi-situasi 

tertentu, pemahaman konsep berkembang 

berdasarkan lingkungan sekitarnya, 

keterampilan menulis dan berbahasa terus 

berkembang, dapat memahami lebih dari 

seluruh gambar yang ada, sangat kreatif 

dan senang menemukan hal-hal baru, 

sangat ingin tahu, mudah mengingat, 

mengetahui tentang konsep yang benar dan 

salah. 3) Ciri khas secara sosial atau 

emosional, meliputi lebih mengutamakan 

teman-teman sebaya dalam kelompoknya, 

pengaruh dari kelompoknya sangat kuat, 

lebih peka dalam memilih teman, 

umumnya mudah bergaul dan percaya diri, 

perilaku bersaing mulai berkembang, peka 

untuk bermain jujur, memperhatikan 

perbuatan dan perilaku orang dewasa, 

kesadaran untuk berperilaku seperti orang 

yang berjenis kelamin sama mulai 

berkembang, mulai memisahkan diri dari 

keluarga, dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan yang terpisah dari keluarga, selera 

humor berkembang, mengalami rangkaian 

emosi, seperti takut, merasa bersalah, dan 

marah, dan mengetahui peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya, meskipun secara 

emosional belum cukup dewasa untuk 

mengatasi akibat-akibatnya. 

Sumantri mengemukakan anak usia 

sekolah dasar (6/7-11/12 tahun) berada 

dalam periode perkembangan berpikir 

konkret. Dikatakan periode berpikir 

konkret, karena pada periode ini anak 

hanya mampu berpikir dengan logika 

untuk memecahkan persoalan-persoalan 

yang bersifat konkret atau nyata saja, yaitu 

dengan cara mengamati atau melakukan 

sesuatu yang berkaitan dengan pemecahan 

persoalan-persoalan itu, berpikir secara 

operasional konkret dapat dipandang 

sebagai tipe awal berpikir ilmiah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dinyatakan bahwa karakteristik siswa kelas 

IV sekolah dasar dalam tahap ini telah 

mampu berpikir logis dan kritis dalam 

menyikapi suatu masalah, dalam konteks 

pada proses pembelajaran Ilmu 
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Pengetahuan Sosial perlunya peserta didik 

mengemukakan pendapat mereka, ide 

mereka serta gagasan yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan pengetahuan yang 

berdampak pada hasil belajar mereka, 

dimana karakteristik pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial sendiri menuntut 

peserta didik untuk dapat berpikir secara 

logis terhadap peristiwa sosial sehari-hari 

dan dapat memecahkan masalah-masalah 

sederhan yang ada di lingkungannya. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasi. Untuk memperoleh data-data 

yang akurat dalam penelitian, penulis 

menggunakan angket dan soal. Skala yang 

digunakan adalah Rating Scale dengan 

alternatif jawaban Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). Skor dimulai dari 1 

hingga 4 untuk item negatif dan dari 4 

hingga 1 untuk item positif. Untuk soal 

pertanyaan menggunakan penilaian dengan 

skor 3 hingga 1 sesuai kriteria yang dibuat. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

sekolah dasar  kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri di wilayah Kelurahan Meruya 

Utara, Jakarta Barat. 

HASIL 

Berdasarkan Uji Signifikan tabel 

Distribusi F dengan menggunakan 

pembilang 1 dan dk penyebut (n-2) = (118-

2=116) dengan (α = 0,05) adalah Ftabel= 

3,922. Berdasarkan hasil uji signifikansi 

menunjukan Fhitung  = 4,292 > Ftabel = 

3,922. Ho ditolak dan dapat disimpulkan 

bahwa model persamaan regresi berarti 

atau sigifikan. Hasil perhitungan uji 

keberartian dan kelinearan regresi 

ditampilkan dalam tabel analisis varian di 

bawah ini:  

Tabel 1. Daftar Analisis Varians  

Sumber 

Varians 

DK JK RJK 

Total 118 122.887 - 

Regresi (a) 1 121.537,03 - 

Regresi 

(b/a) 

Residu (S) 

Tuna 

Cocok 

Galat 

Kekeliruan 

1 

 

116 

25 

 

91 

1.349,98 

 

1301,809 

-92867,191 

 

94169 

 

48,166 

 

9,116 

3,789 

 

1034,824 

Keterangan          Fhitung > Ftabel 

                                4,292 > 3,922 

 

Perhitungan koefisien korelasi 

menggunakan teknik korelasi product 

moment. Hasil perhitungan koefisien 

korelasi antara variabel kecerdasan 

emosional  dengan variable kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Perhitungan koefisien korelasi 

menggunakan teknik korelasi Product 

Moment. Hasil perhitungan koefisien 
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korelasi antara gaya belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

memperoleh koefisien sebesar 0,274 yang 

berarti pada kategori lemah. 

Uji signifikasi koefisien antara 

kecerdasan emosional dengan kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

memperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 3,069   dan untuk 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada signifikansi α = 0,05 dengan dk 

123 diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 1,980. Kriteria 

pengutusan pengujian adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Ho ditolak, berarti terdapat 

hubungan yang signifikan. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Ho diterima, berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. 

Berdasarkan pengujian menunjukan bahwa 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 3,069 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 1,980 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel 

kecerdasan emosional dengan kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Uji koefisien determinasi dilakukan 

untuk mengetahui besar derajat hubungan 

antara variabel kecerdasan emosional (X) 

dengan kreativitas belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (Y). Hasil perhitungan 

uji coba diperoleh sebesar KD = 7,5%. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel 

kreativitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(Y) ditentukan oleh kecerdasan emosional 

sebesar 7,5%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 

0,274 signifikan, artinya terdapat 

hubungan positif signifikan antara 

kecerdasan emosional (X) dengan 

kretivitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(Y). Hubungan signifikan didukung oleh 

koefisien determinasi rxy
2 = 0,274, dengan 

begitu menunjukan bahwa 7,5% variasi 

yang terjadi pada kreativitas belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial ditentukan oleh 

kecerdasan emosional. 

PEMBAHASAN 

Kecerdasan emosional berdasarkan 

hasil pengujian koefisien determinasi 

mampu mempengaruhi kreativitas belajar 

sebesar 7,5%. Faktor penentu kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

proses pembelajaran salah satunya adalah 

kecerdasan emosional yang berpotensi 

dalam mempengaruhi siswa untuk belajar 

dengan kreatif. Kecerdasan emosional 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

dalam pembelajaran yang kreatif, siswa 

dapat mengntrol emosi dalam 

menggunakan strategi kreatif akan mampu 

dalam pembelajaran yang kreatif, terutama 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Kecerdasan emosional dapat 

memberikan pengaruh positif dalam 

kreativitas belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial, apabila siswa memiliki kecerdasan 

emosional maka berpengaruh baik 

terhadap kreativitas belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Siswa yang memiliki 
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kecerdasan emosional kemungkinan akan 

berkembang dengan baik dan kreatif dalam 

belajar maupun dalam kehidupan sehari-

hari. 

Berdasarkan perhitungan pada 

penelitian ini diperoleh persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

penelitian ini diperoleh persamaan regresi 

Ŷ = 26,789 + 0,069X dan uji hipotesis 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,274, 

dimana dapat dinyatakan signifikan karena 

thitung = 3,069 > ttabel  = 1,980, serta dari 

hasil penelitian didapatkan koefisien 

determinasi sebesar 7,5%. Kreativitas 

belajar harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan adanya kreativitas 

belajar dalam proses pembelajaran siswa 

dapat meningkatkan kelancaran berpikir, 

menghasilkan hipotesis yang tinggi, 

berpikir dengan versi yang berbeda dan 

memiliki daya imajinasi yang tinggi 

khususnya Ilmu Pengetahuan Sosial.  

Hasil penelitian yang telah 

disampaikan membuktikan secara empiris 

bahwa kecerdasan emosional memiliki 

peran untuk menentukan kreativitas belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial sebesar 7,5%. 

Terlihat dari hasil perhitungan bahwa hasil 

penelitian telah membuktikan secara 

empiris bahwa kecerdasan emosional ikut 

menentukan kreativitas belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial sebesar 7,5%. 

Terbukti dalam hasil penelitian yang 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa 

terdapat hubungan positif antara 

kecerdasan emosional dengan kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

kelas IV Sekolah Dasar di Kelurahan 

Meruya Utara, Jakarta Barat. Dengan 

demikian, kecerdasan emosional 

memberikan kontribusi sangat tinggi 

terhadap kreativitas belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial kelas IV Sekolah 

Dasar di Kelurahan Meruya Utara, Jakarta 

Barat. 

KESIMPULAN 

Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan kreativitas belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial siswa kelas IV 

Sekolah Dasar di Kelurahan Meruya, 

Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2019-

2020 di bulan Juli-Agustus 2019 dengan 

menggunakan 118 sampel. Berdasarkan 

deskripsi analisis dan pengolahan data 

statistik variabel penelitian yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut Ŷ = 

26,789 + 0,069X dan uji hipotesis 

diperoleh koefisiensi korelasi sebesar 

0,274 yang artinya hubungan variabel X 

dan Y memiliki hubungan keeratan yang 

rendah. Uji signifikan menunjukan thitung = 

3,069 > ttabel  = 1,980 yang berarti terdapat 
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hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

kelas IV Sekolah Dasar di Kelurahan 

Meruya Utara, Jakarta Barat. 

Pada penelitian ini melalui uji 

koefisien determinasi untuk mengetahui 

besarnya varian antara kecerdasan 

emosional dengan kreativitas belajar. 

Peritungn menunjukkan hasil sebesar 

7,5%. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah disampaikan maka terjawab bahwa 

terdapat hubungan positif signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan kreativitas 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

kelas IV Sekolah Dasar di Kelurahan 

Meruya, Jakarta Barat. 
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