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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertandingan merupakan bentuk kegiatan saling berhadapan antara satu 

pemain dengan pemain lainya atau antara satu tim dengan tim lainya dengan 

tujuan untuk merebut kemenangan. Pertandingan tersebut bisa berbentuk 

persahabatan, turnamen atau kompetisi yang bersifat sportifitas. Namun, 

kadang kala dari suatu pertandingan sering sekali menimbulkan kerusuhan, 

termasuk juga pertandingan sepakbola. Seperti kita ketahui sepakbola 

merupakan satu cabang olahraga permainan yang cukup popular dan banyak 

diminati oleh semua kalangan. Tidak sedikit dari pertandingan sepakbola 

yang berakhir dengan kerusuhan, dari pertandingan lokal pun (pertandingan 

antar RT) dapat menyebabkan perkelahian baik antara suppoerter maupun 

antar pemain. Demikian pula pertandingan sepakbola Nasional bahkan Dunia 

seringkali terjadi timbulnya kerusuhan seperti dalam Indonesia Super League 

(ISL) maupun kejuaraan Dunia (World Cup). 

 

Kerusuhan dalam sebuah pertandingan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. 

Dari Liga Super Indonesia (ISL) pada Rabu, 22 Oktober 2014 misalnya, 

keributan antarsuporter menodai kemenangan Persib Bandung atas Persebaya 

Surabaya. Bentrok terjadi di tribun penonton dan sempat terekam oleh kamera 
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wartawan. Meski tidak sampai mengganggu jalannya pertandingan, keributan 

ini telah mencoreng citra Maung Bandung. Dan dihari yang sama keributan 

juga pecah di Stadion Manahan Solo usai pertandingan Persis Solo melawan 

Martapura FC. Suporter tuan rumah yang tidak puas dengan kepemimpinan 

wasit nekat menerobos ke tengah lapangan dan melempari wasit. Kerusuhan 

juga terjadi di laga pamungkas delapan besar Indonesia Super League (ISL) 

Oktober 2014 antara Semen Padang melawan Arema Crounus, berawal dari 

ketidakpuasan para suporter terhadap Novari selaku wasit yang memimpin 

pertandingan. Ia dianggap oleh kubu Kabau Sirah telah membuat keputusan 

yang merugikan tuan rumah dan berperan besar mengganjal langkah Semen 

Padang ke semifinal ISL.( Detik.com). 

 

Kerusuhan, ketidakpuasan terhadap wasit, serta aksi anarkis di sepakbola 

sudah kerap terjadi. Tidak hanya pertandingan di pertandingan Internasional, 

bahkan di pertandingan Indonesia-pun sering terjadi kerusuhan. Kebanyakan 

kerusuhan terjadi dipicu dari seorang Wasit. 

 

Wasit mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam setiap proses atau 

hasil pertandingan. Setiap pemain dan pelatih selalu menginginkan 

kepemimpinan wasit yang adil dalam menentukan sangsi terhadap setiap 

pelanggaran peraturan. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan bahwa wasit 

dapat mempertaruhkan integritasnya dengan keputusan yang benar. 

 

Peraturan permainan sepakbola juga perlu dimengerti dan dipahami oleh 

pendukung, pelatih, pemain, dan paling terpenting harus dipahami oleh wasit. 

Seorang wasit harus memiliki pengetahuan tentang peraturan permainan yang 
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telah ditetapkan, hal ini agar obyektivitas seorang wasit dapat dipertanggung 

jawabkan. Pengetahuan seorang wasit tentang peraturan permainan yang 

rendah dapat berpengaruh pada integritasnya dalam menentukan sebuah 

pelanggaran. 

 

Seorang wasit yang memiliki pengetahuan yang sangat rendah tentang 

peraturan permainan akan terlihat asal-asalan dan tidak benar dalam 

memimpin dan menentukan sangsi pelanggaran dalam sebuah pertandingan. 

Hal ini akan merugikan salah satu tim yang dipimpin oleh wasit tersebut. 

Seorang pelatih, pemain, dan pendukung yang merasa timnya dirugikan 

akibat keputusan wasit yang tidak benar tidak terima dan sering 

mengkambing hitamkan wasit dikarnakan timnya mengalami kekalahan 

dalam sebuah pertandingan. Dan kondisi tersebut dapat memicu sebuah sikap 

yang tidak sportif dan dapat terjadi kerusuhan di sebuah pertandingan 

tersebut. 

 

Keberadaan pendukung, pemain, dan pelatih yang tidak sportif ini, 

meningkatkan kecemasan yang ada di dalam diri seorang wasit. Seperti 

halnya yang diberitakan oleh tribun.news (November 2014), memberitakan 

kerusuhan antar supporter dipertandingan PSM vs Semen Padang. Itu terlihat 

dengan kerusuhan suporter saat pertandingan berlangsung maupun usai 

pertandingan. Di babak 1, kartu merah terpaksa dikeluarkan oleh wasit karena 

kiper semen padang, jandia eka putra tanpa sengaja melakukan drop kick di 

luar kotak penalti. Hal itu menyebabkan protes para pemain dan pelatih 
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semen padang”. Kerusuhan seperti ini memicu kecemasan pada diri seorang 

wasit.  

 

Kecemasan seorang Wasit tersebut menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penampilan seorang wasit dalam suatu pertandingan. Ketika 

seorang wasit memiliki tingkat kecemasan tinggi, hingga tidak mampu 

menguasai kecemasanya dapat mempengaruhi kepemimpinannya saat 

pertandingan berlangsung. 

 

Oleh sebab itu seorang wasit harus benar-benar memiliki kemampuan 

kognitif  yang tinggi tentang peraturan permainan sepakbola. Selain itu, 

seorang wasit juga harus memiliki mental serta motivasi yang sangat kuat 

untuk memimpin pertandingan dengan baik. Wasit harus memiliki tingkat 

kecemasan yang rendah, serta harus mampu menguasainya. Kecemasan dapat 

mengganggu penampilan seorang wasit di lapangan. 

 

Kecemasan yang di gambarkan diatas dapat terjadi pada semua Wasit, baik 

Wasit Internasional, Wasit Nasional bahkan Wasit yang memimpin 

pertandingan ditingkat Provinsi bahkan tingkat Kabupaten sekalipun. Jika 

dilihat dari penjelasan diatas mengenai faktor yang mempengaruhi kekuasaan, 

tugas, serta keputusan wasit, peneliti tergugah untuk melakukan penelitian 

tentang “Hubungan antara Kemampuan Kognitif dengan Tingkat Kecemasan 

Wasit Saat Memimpin Pertandingan di Kejuaraan Piala Suratin Usia 18 tahun 

Tingkat Provinsi Lampung”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : “Seberapa besarkah hubungan antara kemampuan kognitif dengan 

tingkat kecemasan Wasit saat memimpin pertandingan di kejuaran Piala 

Suratin U-18  Tingkat Provinsi Lampung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas  tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kemampuan 

kognitif dengan tingkat kecemasan Wasit saat memimpin pertandingan di 

kejuaran Piala Suratin U-18 Tingkat Provinsi Lampung”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoristis 

maupun secara praktis. 

 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bukti – bukti secara ilmiah 

tentang hubungan kemampuan kognitif dengan tingkat kecemasan wasit 

sepakbola saat memimpin pertandingan di kejuaran Piala Suratin U-18 

tingkat Provinsi Lampung, sehingga dapat di jadikan sebagai wahana 

dalam menganalisa kualitas wasit khususnya pada cabang olahraga 

sepakbola. 
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2. Secara Praktik 

a. Bagi wasit sepakbola dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mempersiapkan diri sebelum memimpin sebuah pertandingan. 

b. Bagi pelatih, pemain, dan insan olahraga, penelitian ini untuk 

menegetahui kualitas wasit Assprov PSSI Provinsi Lampung. 

c. Bagi pengelola klub olahraga, hasil penelitian ini dapat sebagai 

masukan bahwa tingkat kecemasan besar sekali pengaruhnya 

terhadap objektivitas selama memimpin pertandingan. 

  


