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 Penelitian ini dilatar belakangi karena pentingnya kecerdasan emosional 

terhadap rasa empati atlet pada cabang olahraga sepakbola di Jawa Barat.  Atlet 

yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi pasti rasa empatinya 

akan muncul juga dalam pertandingan sepakbola. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 1)  Mengetahui gambaran tentang kecerdasan emosional atlet sepakbola 

di Jawa Barat, 2) Mengetahui gambaran tentang rasa empati atlet sepakbola di 

Jawa Barat, dan 3) Mengetahui seberapa besar hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan rasa empati atlet pada cabang olahraga sepakbola di Jawa 

Barat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tekhnik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah sampling penuh atau total sampling dengan 

jumlah 60 atlet sepakbola. Jenis instrumen pada penelitian ini yaitu berupa 

angket atau kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Berdasarkan dari 

hasil pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa : 1) Gambaran kecerdasan emosional pada atlet sepakbola di Jawa Barat  

adalah sebagai berikut :  (1) Cenderung rendah sebesar 18,3%, (2) Cenderung 

sedang, sebesar 68,3%, dan (3) Cenderung tinggi sebesar 13,3%. 2) Gambaran 

rasa empati atlet sepakbola di Jawa Barat adalah sebagai berikut : (1) 

Cenderung rendah sebesar 21,6%, (2) Cenderung sedang sebesar 55%, dan (3) 

Cenderung tinggi sebesar 23,3%., dan 3) Korelasi antara kecerdasan emosional 

dengan rasa empati atlet sepakbola sebesar 0,6142 yang artinya memiliki 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan rasa empati 

atlet pada cabang olahraga sepakbola di Jawa Barat. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu: 1) Gambaran dari variabel kecerdasan emosional atlet 

sepakbola di Jawa Barat cenderung sedang, 2) Gambaran rasa empati atlet 

sepakbola di Jawa Barat cenderung sedang, dan 3) Terdapat hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan rasa empati atlet pada cabang 

olahraga sepakbola di Jawa Barat. 
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