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S A R I 
 
  

Khairul Rizal ( 2006 ) : Tingkat Kesegaran Jasmani Wasit Sepakbola C-1 
dan C-2 Kabupaten Semarang Tahun 2006.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Seberapa Tingkat Kesegaran 
Jasmani Wasit Sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang Tahun 2006. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kesegaran Jasmani Wasit Sepakbola 
C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang Tahun 2006. 
 Metode penelitian menggunakan metode survey test. Populasi yang digunakan 
adalah seluruh wasit sepakbola dengan sertifilat C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang, 
yang berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel karena jumlah sampel terbatas 
maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian seperti ini dinamakan 
penelitian total populasi. Metode pengolahan data menggunakan analisis statistik 
deskriptif. Data diolah dengan menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS  
versi 10.  
 Hasil perhitungan data secara statistik deskriptif diperoleh data bahwa : 
Berdasarkan pada kriteria kesegaran jasmani untuk variabel lari 50 meter, lari 12 
menit mapun lari 200 meter, nilai maksimum maupun nilai minimum yang dicapai 
oleh sampel untuk seluruh variabel dapat disimpulkan bahwa rata-rata baik dalam arti 
memenuhi standar persyaratan minimal. Kesimpulannya adalah secara umum tingkat 
kesegaran jasmani yang bila diurutkan menunjukkan kemampuan fisik atau kesegaran 
jamani wasit-wasit C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang Tahun 2006 termasuk katagori 
baik. Apabila dirinci secara perseorangan maka akan terdapat data sebagai berikut : 
15 dari 20 orang wasit termasuk dalam kategori baik atau 75%, 4 dari 20 orang wasit 
termasuk dalam kategori sedang atau 20% dan 1 dari 20 orang wasit termasuk dalam 
kategori kurang atau 5%.  
 Saran yang diajukan adalah 1) Dilakukan penelitian ulang materi yang sama 
dengan daerah yang lebih luas misalnya se Provinsi Jawa Tengah sebab pekembangan 
persepakbolaan yang semakin maju menuntut wasit yang semakin baik dalam 
ketrampilan maupun kesegaran jasmaninya. 2) Para wasit khususnya di Kabupaten 
Semarang disarankan menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmaninya sebab 
walaupun tingkat kesegaran jasmaninya  rata-rata baik menurut penelitian ini, tetapi 
masih ada sementara yang masuk dalam kriteria sedang bahkan ada yang kurang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional ( GBHN Tap MPR No. II/MPR/1988). 

Olahraga adalah juga suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat,  keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata 

tetapi sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Sebab olahraga dewasa ini 

sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat baik orang tua, remaja maupun 

anak-anak. Olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi 

lebih dari itu ialah juga sebagai sarana pendidikan dan prestasi. Sebagai contoh 

salah satu cabang olah raga yang banyak digemari masyarakat ialah cabang 

sepakbola. Melalui  kegiatan olahraga sepakbola ini para remaja banyak menuai 

manfaat, baik dalam pertumbuhan fisik, mental  maupun sosial. 

Dalam sebuah permainan sepak bola kecuali para pemain tiap-tiap regu, 

juga tidak kalah pentingnya adanya seorang wasit dibantu oleh dua asisten wasit 

dan seorang wasit cadangan. Wasit adalah seseorang yang ditugasi  untuk 

memimpin dan mengatur permainan agar tidak terjadi kecurangan, pelanggaran 

yang membahayakan dan lebih bersifat sebagai pengadil. Tanpa adanya seorang 

wasit permainan sepak bola akan menjadi permainan liar karena tidak ada orang 
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yang disegani untuk mengatur tata cara dan tata tertib permainan. Untuk 

memimpin sebuah pertandingan seorang wasit dituntut adil dalam arti tidak 

memihak kepada salah satu regu, jeli dalam arti mengetahui dengan benar dan 

pasti  peristiwa yang terjadi di lapangan, dan tegas tidak ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan. Untuk itu seorang wasit harus menguasai tatacara dan 

peraturan permainan yang terus berkembang, maka seorang wasit diharuskan 

mengikuti terus perkembangan yang selalu ada dalam sepakbola.  

Begitu pentingnya peranan wasit dalam pertandingan, hal ini nampak 

dalam syarat-syarat untuk menjadi seorang wasit. Seorang wasit ditetapkan 

berusia paling sedikit 20 tahun, dan tidak lebih dari 39 tahun ( Bambang Slameto, 

2001 : 2 ). Usia 20 tahun dirasa cukup bagi seseorang untuk memiliki 

pengetahuan tentang persepakbolaan dan dirasa cukup mandiri untuk mengambil 

keputusan yang akan dilakukan bila pada suatu saat memimpin pertandingan. 

Usia 39 tahun dianggap paling tua, hal ini memberi petunjuk bahwa  seorang 

wasit harus mempunyai kesegaran fisik yang prima, sebab manusia pada 

umumnya dalam usia 40 tahun sudah menunjukkan gejala-gejala menurunnya 

kemampuan. Disyaratkan pula adanya surat keterangan dokter, yang salah 

satunya mengenai kebaikan mata dimana seorang wasit harus bisa membedakan 

warna pelengkap yaitu merah dan hijau serta biru dan kuning, ini menunjukkan 

bahwa seorang wasit harus senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak ada 

gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin bisa mengganggu tugas seorang 

wasit. Seorang wasit disyaratkan berpendidikan paling rendah sarjana muda atau 

yang sederajat menunjukkan seorang wasit harus berpengatahuan dan 
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berpendidikan sebab pada umumnya seseorang yang berpedidikan mempunyai 

wawasan yang luas dan itu sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas seorang 

wasit. 

Untuk meningkatkan ketrampilannya diadakan ujian wasit yang 

diselenggarakan oleh PSSI atau Komisaris Daerah dengan bantuan  Direktur 

Perwasitan. Wasit yang dinyatakan lulus dalam ujian akan mendapatkan 

sertifikat sesuai dengan tingkat atau golongannya. Seorang wasit juga akan 

mengalami promosi dan atau degradasi sesuai dengan prestasi atau tingkat 

kesalahannya. Bahkan akan mendapatkan hukuman apabila kesalahannya dirasa 

berat dan melanggar peraturan perwasitan.   

Seiring dengan perkembangan zaman, sepakbola juga mengalami 

perubahan, hal itu terlihat pada peraturan pertandingan, perlengkapan lapangan, 

kelengkapan permainan, perwasitan dan lain-lain, yang kesemuanya bertujuan 

bagi penonton agar sepakbola lebih bisa dinikmati dan digemari dan menjadi 

suatu suguhan atau tontonan yang sangat menarik.  

Khusus berkenaan dengan perwasitan peningkatan kualiatas wasit selalu 

dilakukan baik dalam memahami aturan perminan, kejelian dalam memimpin 

permainan dan yang paling penting adalah peningkatan kesegaran jasmaninya 

sebab tanpa kondisi kesegaran  yang prima wasit tidak akan bisa melaksanakan 

tugas secara prima pula untuk itu kesegaran jasmani seorang wasit harus selalu 

dijaga dan ditingkatkan. 

 Kesegaran jasmani berhubungan erat dengan kesehatan dan ketrampilan 

atau skill. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi :      
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1) Kesegaran cardiovasculer atau cardiovasculer fitness, 2) Kesegaran kekuatan 

otot atau Strenght Fitness, 3) Kesegaran Keseimbangan tubuh atau Body 

Composition atau Body Weight Fitness, 4) Kesegaran Kelentukan atau 

Fleksibility Fitness, sedangkan kesegaran jasmani yang berhubungan dengan 

ketrampilan atau skill meliputi : 1) Koordinasi atau Coordination, 2) Daya Tahan 

atau Endurance, 3) Kecepatan atau Speed, 4) Kelincahan atau Agility, 5) Daya 

Ledak atau Power ( M. Sajoto, 1988 : 9 ). 

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa kesegaran jasmani seorang wasit  

sangat  penting.  Maka tidak heran apabila tes kesegaran jasmani secara periodik 

selalu dilakukan sebagai upaya penjagaan tingkat kesegaran jasmani bagi seorang 

wasit. Bertolak dari latar belakang tersebut ditunjang oleh keberadaan penulis 

sendiri sebagai salah satu wasit sepakbola di Kabupaten Semarang, maka penulis 

tertarik untuk meneliti tingkat kesegaran jasmani wasit sepakbola dengan 

sertifikat C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang Tahun 2006. 

Disamping alasan tersebut dimuka, pemilihan judul dalam penelitian ini 

juga didasarkan atas : 

1.1.1 Perhatian akan wasit tidak seperti perhatian publik pada pemain, pada hal 

peranan wasit begitu besar dalam suatu pertandingan. 

1.1.2 Akibat dari kurangnya perhatian publik terhadap perwasitan, para peneliti 

lebih memilih meneliti tentang permainannya atau teknik persepakbolaannya, 

daripada wasit dan perwasitannya. 

1.1.3 Judul penelitian yang penulis ajukan belum pernah diteliti di FIK UNNES. 
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1.2 Permasalahan 

   Sesuai dengan latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, 

yang menekankan kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani wasit adalah hal 

yang sangat penting bagi seorang wasit, maka munculah permasalahan yang 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : “ Seberapa Tinggi Tingkat 

Kesegaran Jasmani Wasit Sepakbola C-1 dan C-2  Kabupaten Semarang Tahun 

2006.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Penelitian pada umumnya untuk menentukan kebenaran dan mengkaji 

kebenaran suatu ilmu pengetahuan ( Sutrisno Hadi, 1987:271). Dengan mengacu 

pada pendapat tersebut makan tujuan penulis melakukan penelitian tentang 

tingkat kesegaran jasmani wasit di Kabupaten Semarang adalah: “Untuk 

mengetahui Tingkat Kesegaran Jasmani Wasit Sepakbola C-1 dan C-2    

Kabupaten Semarang Tahun 2006.” 

 

 

1.4 Penegasan Istilah 

    Agar tidak terjadi kesalahahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1 Tingkat: Kedudukan. Dalam penelitian ini tingkat  yang dimaksud adalah 

kedudukan atau seberapa tinggi keadaan kesegaran jasmani wasit sepakbola di 
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Kabupaten Semarang berdasarkan kriteria yang ada dalam tes Kesegaran 

Jasmani yang dipakai sebagai acuan. 

1.4.2 Kesegaran Jasmani  : Menurut Rusli Lutan ( 1988 : 7 ) kesegaran jasmani 

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan 

kekuatan, daya tahan dan fleksibilitas. Menurut Gabbard ( 1987 : 50 ) 

kesegaran jasmani  mempunyai beberapa komponen. Komponen-komponen 

itu adalah :  kecepatan, kekuatan, keseimbangan dan kordinasi. Kecepatan 

adalah suatu kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain 

dalam waktu sesingkat mungkin. Kekuatan adalah kemampuan melawan 

tahanan dengan suatu kecepatan dan kontraksi yang tinggi. Keseimbangan 

adalah suatu kemampuan mempertahankan posisi tubuh dalam keseimbangan 

pada situasi gerakan statis maupun dinamis. Koordinasi adalah kemampuan 

untuk menggabungkan sistim motor dan sensori menjadi suatu pola gerak 

yang lebih efisien 

1.4.3 Wasit : Sebutan untuk pemimpin, pengatur dan pengadil dalam pertandingan 

termasuk sepakbola.  

1.4.4 C-1 dan C-2 : Jenis sertifikat yang harus dipunyai seorang wasit. Sertifikat 

adalah suatu tanda atau pernyataan bagi seorang wsit yang telah menempuh 

dan lulus dalam suatu ujian sehingga dipandang telah memenuhi syarat dan 

olah karenanya diberi hak untuk memimpin golongan pertandingan tertentu. 

Dalam penelitian ini wasit yang akan menjadi obyek penelitian adalah wasit 

yang sudah mempunyai sertifikat I atau C-1 dan sertifikat II atau C-2. 
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Sertifikat I atau C-1  untuk wasit PSSI dan sertifikat II atau C-2 untuk wasit 

Daerah. ( Bambang Slameto, 2001 : 3 )  

1.4.5 Kabupaten Semarang : Suatu kawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

dimana penelitian ini dilakukan  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

   Penelitian pada umumnya untuk menentukan kebenaran dan mengkaji 

kebenaran suatu ilmu pengetahuan ( Sutrisno Hadi, 1987:271) oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan : “Untuk mengetahui Tingkat Kesegaran Jasmani Wasit 

Sepakbola  C-1 dan C-2  Kabupaten Semarang Tahun 2006.” 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Wasit dan Perwasitan  

Wasit adalah seseorang yang ditugasi untuk memimpin suatu 

pertandingan agar pertandingan bisa berjalan lancar, aman, teratur dan tidak 

menimbulkan hal-hal yang membahayakan. Begitu pentingnya kedudukan 

seorang wasit di lapangan, oleh karena itu untuk menjadi seorang wasit perlu 

diatur dengan ketentuan  yang antara lain sebagai berikut : 

2.1.1.1 Syarat-syarat Menjadi Wasit 

1) Tiap calon wasit harus mempunyai : a) Surat keterangan dokter 

mengenai kebaikan mata ialah dapat melihat huruf-huruf pada optik biasa dari 

jarak 5,5 meter dan harus dapat membedakan warna pelengkap yaitu merah 

dan hijau, biru dan kuning. b) Kebaikan kesehatan badan pada umumnya.      

2) Pernyataan keterangan yang sah bahwa calon tersebut berumur tidak 

kurang dari 20 tahun dan tidak lebih dari 39 tahun. 3)  Surat keterangan atau 

serendah-rendahnya berijazah Sarjana Muda atau ijazah yang sederajat 

dengan itu. 4) Pencalonan hanya dapat diajukan untuk : a) Wasit PSSI oleh 

Komisaris Daerah yang bersangkutan, b) Wasit Daerah oleh Perserikatan 

dalam daerah yang bersangkutan. 5) Komisaris daerah hanya dapat 

mengajukan seorang calon yang ternyata telah membuktikan menjadi wasit 

kelas I dengan baik sekurang-kurangnya selama dua tahun dan telah 
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memimpin kompetisi paling sedikit enam kali. Pengurus Persatuan hanya 

dapat mengajukan seorang calon yang telah ternyata membuktikan menjadi 

wasit perserikatan dengan baik sekurang-kurangnya selama satu tahun dan 

telah memimpin pertandingan kompetisi paling sedikit delapan kali. 

Penyimpangan jumlah calon hanya dapat dilakukan berdasarkan keadaan dan 

keadilan dan harus dengan persetujuan PSSI atau Komisaris Daerah yang 

bersangkutan ( Pengda PSSI Jawa Tengah, 2001 : 2 ). 

2.1.1.2 Tugas dan Wewenang Wasit 

Tugas Wasit adalah memimpin suatu pertandingan agar pertandingan 

bisa berjalan lancar, tanpa adanya pelanggaran yang membahayakan. Untuk 

itu seorang wasit diberi beberapa wewenang dalam memimpin pertandingan. 

Wewenang wasit selama pertandingan adalah : 1) memberikan teguran kepada 

pemain, 2) memberikan peringatan pada pemain, 3) mengeluarkan pemain 

dari lapangan permainan untuk sementara atau seterusnya, 4) memberikan 

tendangan bebas karena suatu pelanggaran peraturan yang berlaku,                

5) menghentikan pertandingan sementara atau seterusnya. (Pengda PSSI Jawa 

Tengah, 2001 : 4 ) 

Wewenang wasit ini berlaku sejak ia masuk lapangan permainan 

sampai akhir pertandingan seluruhnya usai termasuk pada perpanjangan 

waktu. Kekuasaan wasit untuk menghukum pemain mulai berlaku segera 

sesudah ia memberikan isyarat untuk memulai tendangan permulaan. Pemain 

berbuat atau bermain sangat kotor atau kasar, wasit berhak langsung 

mengeluarkan pemain tersebut dari lapangan permainan untuk seterusnya 
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tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan. Jika wasit menghentikan 

permainan sewaktu permainan sedang berlangsung untuk menghidupkan 

permainan lagi harus dengan dropball atau bola wasit di tempat dimana  bola 

berada pada saat wasit menghentikan pertandingan tersebut. Wasit yang 

terdorong rasa keadilan boleh merubah keputusannya selama permainan 

belum dimulai lagi. 

Yang juga harus diperhatikan adalah asisten wasit. Asisten Wasit 

adalah pembantu wasit dalam menjalankan tugasnya untuk itu asisten wasit 

diberi tugas dan wewenang yang antara lain adalah : 1) pembantu untuk wasit 

di dalam lapangan permainan selama pertandingan berlangsung, 2) diwajibkan 

melaksanakan instruksi wasit yang diberikan kepadanya, 3) mengacungkan 

bendera ke atas untuk memberitahukan kepada wasit, pelanggaran apa yang 

diketahui, 4) menunjukkan kepada wasit pelanggaran apa yang diketahui,       

5) menunjukkan pihak mana yang berhak melakukan dengan menunjukkan 

benderanya ke arah gawang pihak lawan. 

Asisten Wasit tidak boleh masuk ke dalam lapangan permainan tanpa 

ijin atau jika tidak dipanggil wasit. Kecuali bila diketahui bahwa wasit akan 

menghadapi bahaya, ia segera masuk ke lapangan permainan dan segera 

mengamankan atau melindungi wasit. Asisten Wasit harus tahu bahwa ada 

sesuatu kejadian di lapangan permainan yang menyalahi peraturan permainan 

tetapi wasit tidak tahu, untuk itu asisten wasit diwajibkan segera 

memberitahukan  kepada wasit dengan cara pada saat bola mati segera 

mengacungkan benderanya ke atas untuk memperoleh perhatian. Setelah 
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diketahui oleh wasit asisten wasit memberikan isyarat memanggil wasit.         

( Pengda PSSI Jawa Tengah. 2001 : 5 - 7) 

2.1.1.3 Klasifikasi Wasit. 

Berdasarkan kewenangan wasit memimpin pertandingan maka di 

Indonesia dikenal adanya beberapa klasifikasi ialah : 1) Wasit PSSI yang 

terdiri dari wasit PSSI Kelas Internasional ( FIFA ) terdiri paling banyak 10 

orang wasit dan 10 orang asisten wasit. Wasit PSSI Kelas Nasional yang 

jumlahnya tidak terbatas. 2) Wasit daerah yang terdiri dari wasit Daerah Kelas 

I dan Wasit Daerah Kelas II. 3) Wasit Perserikatan yang keberadaannya 

ditentukan oleh perserikatan sendiri.  

Wasit PSSI harus masih aktif menjadi wasit daerah dan wasit 

perserikatan. Wasit Daerah Kelas II sebelumnya dengan tidak berselang telah 

harus menjadi wasit perserikatan selama satu tahun berturut-turut telah 

memimpin pertandingan kompetisi paling sedikit 12 kali. Wasit Daerah Kelas 

I sebelumnya dengan tidak berselang harus menjadi wasit daerah kelas II 

selama satu tahun berturut-turut dan  telah memimpin pertandingan kompetisi 

paling sedikit delapan kali. Wasit PSSI kelas Nasional sebelumnya dengan 

tidak berselang telah harus menjadi wasit kelas Nasiopnal selama dua tahun 

berturut-turut dan telah memimpin pertandingan kompetisi paling sedikit 

enam kali. Wasit PSSI kelas Internasional sebelumnya dengan tidak berselang 

telah harus menjadi wasit kelas Nasional selama dua tahun dan telah 

memimpin pertandingan kompetisi paling sedikit tiga kali. ( Pengda PSSI 

Jawa Tengah. 2001 : 1-2 ) 
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2.1.1.4 Ujian Wasit 

Ujian Wasit diselenggarakan oleh PSSI atau Komisaris Daerah dengan 

bantuan Direktur Perwasitan masing-masing. Ujian diberikan secara tertulis 

dan lisan. Mata Pelajaran yang diujikan adalah : 1) Peraturan Permainan PSSI. 

2) Peraturan Pertandingan dan Peraturan Perwasitan. 3) Pengetahuan Umum 

Sepakbola meliputi organisasi sepakbola,  sejarah dan taktik permainan 

sepakbola. 4) Sport Health  5) Khusus untuk C-1 ( sebagai mata pelajaran 

pelengkap ) Pengetahuan termasuk Ilmu Jiwa. 

Untuk dapat lulus maka nilai harus : 1) Peraturan Permaiann PSSI -7, 

2) Paraturan Pertandingan / Perwasitan -7,  3) Pengetahuan Umum   

Sepakbola  - 6.  4) Sport Health.  Penilaian diadakan atas nilai yang tertinggi 

10 dan yang terendah 1. 

Jika Pengurus memandang perlu dan atas permintaan Direktur 

Perwasitan yang bersangkutan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

teknis maupun kekurangan pribadi seorang wasit dapat diwajibkan menempuh 

ujian ataupun mengajukan keterangan dokter tentang kesehatan badannya lagi, 

meskipun wasit telah mempunyai sertifikat tertentu yang sah. Ujian ulangan 

hanya diberikan sekali saja. 

Seorang wasit harus mempunyai sertifikat sebagai tanda dan aturan 

klasifikasi wasit hubungannya dengan hak memimpin pertandingan.  Sertifikat 

bagi wasit adalah suatu tanda atau pernyataan bahwa seorang wasit telah 

menempuh dan lulus dalam suatu ujian sehingga dipandang telah memenuhi 

syarat dan oleh karenanya diberi hak untuk  memimpin pertandingan  dalam 
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golongan tertentu. Sertifikat wasit digolongkan sebagai berikut : 1) Sertifikat I 

atau C-I untuk wasit PSSI berlaku untuk masa tiga tahun yang dikeluarkan 

oleh pengurus PSSI. 2) Sertifikat II atau C-II untuk wasit daerah berlaku 

untuk masa dua tahun dan dikeluarkan oleh Komisaris Daerah. Satu bulan 

sebelum berakhirnya masa berlakunya sebuah sertifikat pemilik harus 

mengajukan kepada pengurus PSSI atau Komisaris Daerah yang bersangkutan 

untuk diperbaharui disertai surat keterangan dokter. Dimana perlu maka 

pengurus PSSI atau Komisaris Daerah yang bersangkutan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan teknis maupun kekurangan pribadi, permintaan 

tersebut dapat ditolak, ditangguhkan atau dikabulkan dengan syarat. ( Pengda 

PSSI Jawa Tengah. 2001 : 3 ) 

2.1.1.5 Promosi, Degradasi, Anugerah Khusus dan Hukuman Wasit 

Pengurus PSSI atau Komisaris Daerah atas usul Direktur Perwasitan 

masing-masing berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemajuan teknis dan 

kemampuan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada dapat 

menaikkan seorang wasit dari tingkat atau kelas yang satu ke kelas yang lebih 

tinggi asal tetap dalam satu golongan.  

Pengurus PSSI atau Komisaris Daerah atas usul Direktur Perwasitan 

masing-masing berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemunduran teknis 

dan maupun kekurangan pribadi dengan memperhatikan peraturan-peraturan 

yang ada dapat menurunkan seorang wasit dari tingkat atau kelas yang satu ke 

kelas yang lebih rendah. Baik kenaikan ataupun penurunan harus 
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diberitahukan oleh pengurus PSSI atau Komisaris Daerah yang bersangkutan 

kepada yang berkepentingan dengan cara tertulis. 

Wasit PSSI yang secara terus menerus telah menjalankan tugasnya  

selama paling sedikit 10 tahun dan tidak pernah mendapat teguran atau 

peringatan dari pihak PSSI akan mendapat penghargaan berupa : Surat tanda 

penghargaan atas jasa-jasanya. 2) Surat tanda bebas untuk mengunjungi 

semua pertandingan yang diselenggarakan oleh atau di bawah pengawasan 

Komisaris Daerah selama hidup. Penghargaan seperti itu hanya dapat 

diberikan oleh PSSI dan Komisaris Daerah yang bersangkutan kepada seorang 

wasit yang telah berhak dan juga telah menyatakan secara tertulis bahwa dia 

tidak akan menjadi wasit aktif lagi. 

Seorang wasit PSSI atau Daerah yang ternyata telah bertaruhan, 

menerima uang suap dan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa 

keolahragaan akan diberhentikan tidak dengan hormat. Demikian juga apabila 

ia telah menyalahi janji wasit akan diambil tindakan sesuai dengan 

kesalahannya Tindakan tersebut dilakukan olah PSSI atau Komisaris Daerah 

yang bersangkutan. 

2.1.1.6 Peraturan-Peraturan yang harus diketahui Wasit  

Seorang wasit mutlak diperlukan penguasaan atas peraturan-peraturan 

perwasitan. Ada dua sumber peraturan perwasitan yang harus diketahui wasit 

ialah :  

1) Peraturan Umum Pertandingan PSSI , terutama pasal 32 tentang wasit         

( Pengda PSSI Jawa Tengah, 2001 : 24 ). Dalam peraturan pertandingan  
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PSSI pasal 32 tersebut ditegaskan bahwa wasit yang bertugas memimpin 

suatu pertandingan harus ditunjuk oleh Pengurus Pusat PSSI, Pengurus 

Daerah PSSI atau Perserikatan menurut tingkat dan wewenangnya. 

Apabila wasit berhalangan hadir, maka penggantinya ditunjuk sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa dalam Peraturan 

Pertandingan PSSI diatur pula tentang hak dan kewajiban wasit. Seorang 

wasit dalam memimpin pertandingan mendapatkan hak untuk penggantian 

biaya tugas yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus PSSI dengan 

keputusan tersendiri, mendapatkan hak pelayanan akomodasi, konsumsi 

dan biaya pengobatan apabila dalam melaksanakan tugas seorang wasit 

menderita sakit. Seorang wasit mempunyai kewajiban sebagai berikut :   

a) selambat-lambatnya sehari sebelum pertandingan wasit sudah berada di 

kota di mana pertandingan tersebut akan dilaksanakan untuk melakukan 

pertemuan teknik yang waktunya ditentukan oleh panitia pelaksana,         

b) membawa perlengkapan wasit termasuk formulir laporan pertandingan,  

mengikuti pertemuan teknik, c) memeriksa lapangan di mana akan 

dilangsungkan pertandingan ( Pengda PSSI Jawa Tengah , 2001 : 25 ).    

2) Peraturan Perwasitan PSSI yang terdiri atas 19 pasal. Pasal-pasal tersebut 

antara lain mengatur tentang syarat-syarat wasit ( pasal 6 ),  golongan 

wasit ( pasal 13 ), ujian wasit ( pasal 7 ), Sertifikat wasit ( pasal 9 ), 

promosi dan degradasi wasit ( pasal 10 ) umur dan penghargaan                 

( pasal 13 ), hak-hak wasit ( pasal 14 )  dan hukuman wasit ( pasal  17 ).   
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Kecuali hal tersebut di muka seorang wasit wajib tahu juga tentang :              

1) Peraturan Perwasitan Internasional FIFA, 2 ) Peraturan Pemberian 

Lambang Wasit FIFA, 3) Peraturan Badan Internasional Persatuan Sepakbola. 

4) Panitia Disiplin serta 5) Peraturan FIFA mengenai Wasit dan Asisten 

Wasit. ( Bambang Slameto, 2001 : 1-9 ) 

 

2.1.2 Kesegaran Jasmani  

Dari pernyataan tersebut di muka jelaslah bahwa keberadaan wasit di 

lapangan dibutuhkan tingkat kesegaran jasmani yang tinggi. Usia wasit paling 

rendah 20 tahun menunjukkan bahwa seorang wasit harus sudah cukup 

memiliki wawasan tentang persepakbolaan. Sedangkan usia wasit paling 

tinggi 39 atau 40 tahun menunjukkan bahwa seorang wasit harus selalu sigap 

dan segar, sebab usia sekitar 40 tahun orang sudah mulai banyak penurunan. 

Syarat menjadi wasit selalu ada surat tentang kesehatan hal ini mempertegas 

bahwa kesegaran jasmani seorang wasit harus selalu diperhatikan. 

Istilah kesegaran jasmani berdasarkan dari hasil Seminar Nasional 

Kesegaran Jasmani yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral 

Keolahragaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Maret 

sampai dengan 20 Maret 1971 di Jakarta dengan pertimbangan bahwa istilah 

tersebut telah umum digunakan di Indonesia sebelum diadakan seminar 

nasional. Di kalangan Polri menggunakan istilah Samapta Jasmani . Tetapi  

Soedjatmo Soemowerdojo  menggunakan istilah  Kebugaran  Jasmani, sedang 

Radiopoetro menggunakan istilah Kemampuan Jasmani. Istilah-istilah 
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tersebut dikemukakan atas dasar terjemahan dari istilah Physical fitness yang 

menurut Lawrens dan Ronald dapat disamakan dengan istilah Organic fitness 

atau Physiological fitness. Kemudian istilah physical fitness inilah dipakai 

sebagai dasar untuk pengertian kesegaran jasmani. 

Kesegaran jasmani adalah cermin kemampuan faal atau fungsi sistem-

sistem dalam tubuh yang dapat mewujudkan suatu peningkatan kwalitas hidup 

dalam setiap aktivitas fisik. Kesegaran jasmani merupakan kemampuan fisik 

yang dapat berupa kemampuan aerobik ataupun anaerobik. Kemampuan fisik 

tersebut dapat dilatih melalui program latihan fisik. Kemampuan aerobik 

antara lain dapat diketahui dari kemampuan sistem cardiorespiratory untuk 

menyediakan kebutuhan oksigen sampai ke dalam mitokondria, sedangkan 

kemampuan anarobik dapat diketahui dari kekuatan kontraksi otot. ( Fox.EL, 

1981 : 263 ).  

Kemampuan kerja seseorang yang mempunyai tingkat kesegaran 

jasmani yang tinggi tidak sama dengan orang yang tingkat kesegarannya 

rendah. Pada orang yang tingkat kesegarannya tinggi akan mampu bekerja 

selama 8 jam dengan kemampuan kerja 50% dari kapasitas  aerobik, 

sementara orang kesegaran jasmaninya rendah hanya mampu menggunakan 

25% kapasitaas aerobik. Dengan demikian kebugaran jasmani yang tinggi 

juga dapat menunjang gairah kerja. Menurut Gabbard ( 1987 : 50 ) kesegaran 

jasmani dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu : 1) Kesegaran 

jasmani yang  berhubungan dengan ketrampilan atau skill meliputi a) Speed 

atau kecepatan, adalah kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat 
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yang lain dengan waktu yang sesingkat mungkin, b) Kelincahan atau Agility 

adalah kemampuan untuk merubah arah atau posisi tubuh dengan singkat dan 

dimulai dari satu gerakan, c) Daya Ledak atau Power adalah kemampuan 

seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam 

waktu sependek-pendeknya, d) Koordinasi atau Coordination adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan dengan syaraf gerak dalam suatu pola 

gerakan secara efisien dan efektif. Dengan dimilikinya koordinasi yang baik 

maka tugas akan dapat dilaksanakan dengan mudah dan efektif.                      

e) Keseimbangan atau balance adalah  kemampuan mempertahankan sikap 

tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan dalam keadaan statis atau 

dinamis. 2) Kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan meliputi : a) Daya 

Tahan Jantung atau Cardiovasculer Endurance adalah kemampuan seseorang 

dalam menggunakan sistem  paru dan peredaran darah secara efisien dan 

efektif untuk menjalankan kerja. b) Kekuatan otot atau muscular strenght 

adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban pada suatu kontraksi 

maksimal. c) Keseimbangan tubuh atau body composition tergantung pada 

ratio perbandingan ketebalan lemak dalam tubuh dengan serabut-serabut otot 

serta tulang. d) Daya tahan otot atau muscular endurance adalah kemampuan 

seseorang dalam menggunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus 

menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. e) Kelentukan 

atau fleksibility adalah keefektifan seseorang dalam dirinya untuk melakukan 

aktivitas tubuh secara maksimal.Menurut Sadoso Sumosardjuno ( 1984 : 9 ) 

kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya 
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sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, dan masih 

mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk melaksanakan kegiatan lain.  

M.Sajoto (1988 : 9 ) mengatakan bahwa kesegaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti, dengan pengeluaran energi yang cukup 

besar guna memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta 

untuk memenuhi keperluan darurat bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dangsina 

Moeloek ( 1984: 2 ) mengatakan bahwa kesegaran jasmani adalah 

kemampuan dan kesanggupan tubuh dalam penyesuaian atau adaptasi 

terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan 

kelelahan berlebihan. 

Untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani yang cukup tinggi, 

seseorang dituntut untuk melakukan latihan fisik dengan teratur dan 

terprogram. Latihan fisik ini erat hubungannya dengan mempertahankan 

kondisi fisik yang mutlak diperlukan bagi seseorang yang ingin menjaga dan 

meningkatkan  kesegaran jasmaninya.  

 

2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Latihan Fisik 

Dikatakan di muka bahwa untuk memperoleh tingkat kesegaran 

jasmani yang cukup tinggi, seseorang  dituntut untuk melakukan latihan fisik 

dengan teratur dan terprogram. Oleh karena itu baiklah apabila pada 

kesempatan ini akan kita bicarakan juga tentang  prinsip-prinsip dasar latihan 

fisik. 
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Latihan fisik pada prinsipnya menurut Brooks ( 1984 : 67-114 ) , dan 

menurut Hellenbrand ( 1973 : 107-112 ) adalah memberikan stress fisik 

terhadap tubuh secara teratur, sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan didalam melakukan kerja secara 

teratur. Dan menurut Astrand ( 1986 : 296-383 ), Fox ( 1988 : ) bahwa latihan 

fisik yang teratur, sistematik dan berkesinambungan yang tertuang dalam 

suatu program latihan akan meningkatkan kemampuan fisik secara nyata, 

tetapi tidak demikian halnya jika latihan dilakukan secara tidak teratur. Oleh 

karena itu  dalam melakukan latihan fisik harus diperhatikan prinsip-prinsip 

dasar latihan. 

Dalam buku Physical Education for Children yang ditulis oleh 

Gabbard ( 1987 : 50 ) bahwa program physical fitness anak difokuskan pada 

perkembangan dan pemeliharaan dari komponen dasar kesehatan, disamping 

juga pentingnya kesegaran jasmani yang berhubungan dengan ketrampilan 

seperti :  speed, koordinasi, keseimbangan dan kelincahan. Berkaitan dengan 

program pendidikan jasmani yang digunakan sebagai suatu pendekatan pokok, 

yang oleh Gallahue program itu digambarkan sebagai suatu gerakan analisa 

model dan bahwa manfaat utama dari konsep gerakan adalah upaya, usaha 

Gallaue juga mengingatkan bahwa manfaat konsep gerakan yang mempunyai 

nilai pada bidang pendidikan jasmani seperti aktifitas menari, permainan, 

olahraga dan senam, yang mana aktivitas tersebut dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mengembangkan dan menghaluskan ketrampilan gerak. Sejalan 

dengan pendekatan pada pendidikan jasmani dijelaskan bahwa model 
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perkembangan di definisikan sebagai suatu pedekatan pendidikan jasmani, 

yang dimaksud adalah : mendidik anak dalam menggunakan tubuhnya, agar 

mereka dapat bergerak lebih efektif dan efisien dalam banyaknya macam 

gerakan dasar. Kemampuan dasar dapat diterapkan terhadap banyaknya 

macam gerakan ketrampilan baik yang perkembangannya berhubungan 

dengan olahraga maupun tidak. 

Pada   pokok   model   perkembangan   difokuskan   pada   pemberian  

pengalaman gerakan untuk dikembangkan, permainan, olahraga, menari dan 

lainnya yang membantu sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan. Dan 

dijelaskan pula bahwa aktifitas seperti : menari, permainan, senam pada 

tingkat sekolah dasar memainkan peranan yang integral dalam perkembangan, 

penghalusan dan bermanfaat pada ketrampilan dasar gerakan dasar ( Gabbard, 

1987 ). Namun demikian perencanaan program latihan harus dilakukan sesuai 

dengan prinsip dasar latihan pada umumnya. Dan Gabbard mengatakan bahwa 

program latihan dapat mencapai optimal bila dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar latihan dan pengetrapanannya dilakukan dengan hati-hati. 

Adapun prinsip-prinsip dasar latihan tersebut meliputi :  

2.1.3.1 Prinsip beban berlebih. 

Bahwa untuk mendapatkan efek latihan yang baik organ tubuh harus 

diberi bebab melebihi beban aktivitas sehari-hari Beban diberikan bersifat 

individual, mendekati beban maksimal hingga beban maksimal ( Fox., 1984 ), 

prinsip ini dapat meningkatkan penampilan secara umum 

2.1.3.2  Prinsip beban bertambah atau the principle of progressive resistance. 



 22

Prinsip beban bertambah ini dilakukan dengan meningkatkan beban 

secara bertahap dalam suatu program latihan ialah dengan meningkatkan berat 

beban, set, repetisi, frekwensi dan lama latihan. 

2.1.3.3 Prinsip individual atau the Priciples of individuality 

Pada prinsipnya karakteristik seseorang berbeda, baik secara fisik 

maupun secara psychologis. Oleh karena itu target latihan disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan jasmani seseorang, dengan tujuan yang akan dicapai dan 

lamanya latihan. 

2.1.3.4 Prinsip reversible atau The principles of reversibility 

Bahwa kwalitas yang diperoleh dari latihan akan menurun kembali 

apabila tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu. Oleh karena itu 

kesinambungan latihan mempunyai peranan yang sangat penting dengan tidak 

melupakan adanya pulih asal ( Ardle., 1981 : 39-93). 

 

2.1.4 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik yaitu suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaanya (Remmy muchtar,1992:82). Komponen-komponen kondisi 

fisik dari beberapa macam diantaranya : kekuatan atau strength, daya tahan 

atau endurance, kecepatan atau speed, kelincahan atau agility,kelentukan atau 

fleksibility, stamina, daya ledak atau muncular power, koordinasi, ketepatan 

atau accuracy dan keseimbangan atau balance. 
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Menurut M.Sajoto (1990 : 11) bahwa dalam pembinaan olahraga perlu 

diketahui faktor-faktor yang menentukan prestasi agar tercapai secara 

maksimal. Faktor-faktor tersebut meliputi : kondisi fisik, teknik, taktik, dan 

mental. Dari beberapa faktor tersebut faktor kondisi fisik merupakan salah 

satu penentu yang sangat penting untuk meningkatkan prestasi olahraga. 

Adapun faktor fisik meliputi beberapa komponen yaitu : kekuatan, kecepatan, 

daya tahan, tenaga, kelincahan, koordinasi, kelenturan, keseimbangan, 

ketepatan, daya kerja jantung dan paru-paru dan kesehatan untuk berolahraga. 

Lebih lanjut M.Sajoto ( 1989:16 ) menjelaskan bahwa setiap manusia 

mempunyai kemampuan fisik atau kondisi fisik yang berbeda. Adapun 

kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak 

dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya, 

artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh 

komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun di sana sini dilakukan 

dengan sistem prioritas sesuai keadaan atau status tiap komponen itu dan 

untuk keperluan apa keadaan atau status tiap komponen tersebut. Strength 

adalah komponen kondisi fisik seseorang yang berhubungan dengan 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja. Dari kesemua komponen-komponen kondisi fisik menurut 

AP.Pandjaitan   ( 1990 : 2 ) bahwa kekuatan, daya tahan, dan kecepatan 

merupakan faktor utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan 

berprestasi. Sedang menurut Harsono  ( 1998:177)  bahwa strength, power 

dan daya tahan otot atau endurance, ketiganya saling mempunyai hubungan, 
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tetapi faktor yang dominan adalah strength. Dari pernyataan diatas jelas 

bahwa Strength tetap merupakan faktor fisik yang paling dasar atau basis 

daripada power dan daya tahan otot. Lebih lanjut dikatakan bahwa strength 

adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap sesuatu 

tahanan, dan kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting dari 

kemampuan fisik yang ada.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan atau strength  

sebagai komponen yang penting atau unsur dominan dari semua kondisi fisik 

yang ada didalam melakukan kegiatan, termasuk dalam melakukan kegiatan 

perwasitan karena seorang wasit akan banyak berlari mengingat tuntutan agar 

berada dekat dengan bola sedekat mungkin.  

Kondisi fisik dalam olahraga di definisiksan sebagai kemampuan 

seorang olahragawan dalam melaksanakan kegiatan olahraga. (Remmy 

Muchtar,1992:81 ). Kondisi fisik ini oleh Remmy Muchtar ( 1992 : 81  )  di 

bagi atas,  (a) kondisi fisik umum, (b) kondisi fisik khusus, dalam kondisi 

fisik ini, atau kita pakai istilah yang lebih khusus-physical fitness, 

mengandung berbagai unsur yang merupakan kualitas fisik atau pysical 

qualities yang menentukan dalam kegiatan olahraga pada umumnya.       

Unsur-unsur tersebut terdiri atas : a) Speed atau kecepatan, b) Strenght atau 

kekuatan, c) Endurance atau daya tahan, d) Flexibility atau kekuatan dan,      

e) Agility atau kelincahan  (  Remmy Muchtar ,1992:81  ).  

Unsur-unsur tersebut diatas,merupakan kualitas fisik yang menentukan 

untuk pencapaian hasil dalam olahraga, oleh karena itu tidak dapat dilihat 
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sebagai komponen yang terpisah-pisah. Dalam bukunya Remmy Muchtar juga 

memberikan contoh latihan fisik umum yaitu antara lain;  latihan sit-up, 

latihan ini bertujuan untuk mengukur daya tahan dan kekuatan otot perut,        

( Remmy Muchtar  1992  : 82 ).  

 

2.1.5 Tes Kesegaran Jasmani 

Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesegaran jasani seeorang 

harus ada pengukuran kesegaran jasmani. Wasit sepakbola di Kabupaten 

Semarang melakukan tes kesegaran jasmani ini secara periodik tujuannya agar 

menjaga kesegaran jasmani para wasit dari segala kelas. Adapun tes kesegaran 

jasmani yang dilakukan adalah: 1) Lari cepat 50 meter, 2) Lari 200 meter,      

3) lari 12 menit.. 

Tujuan tes kesegaran jasmani ini adalah untuk dapat memantau 

bagaimana tingkat kesegaran jasmani tiap-tiap wasit. Apabila ada wasit yang 

tingkat kesegarannya tidak memenuhi syarat maka kepadanya akan dikenai 

kewajiban meningkatkan dengan latihan--latihan yang terprogram secara 

mandiri. Untuk kemudian dilakukan tes lagi untuk menentukan apakah tingkat 

kesegarannya sudah membaik dan layak untuk memimpin suatu pertandingan. 

  

2.2 Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan  menunjukkan hubungan 
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antara dua variabel atau lebih. Jawaban untuk satu variabel saja tidak perlu 

dihipotesiskan. ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 64, 71 ). Penelitian seperti ini 

adalah penelitian deskriptif. Dan menurut Sutrisno Hadi ( 1990 : 3 ) Penelitian 

deskriptif semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peritiwa-

peristiwa tanpa suatu maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara 

umum dan hanya mengajukan satu variabel. Mengacu pada dua pendapat di 

muka  maka dalam penelitian ini tidak mengajukan hipotesis.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani 

wasit sepakbola C-1 dan C-2   Kabupaten Semarang Tahun 2006, adapun untuk 

melakukan penelitian diperlukan hal-hal dan langkah-langkah sebagai berikut : 

  

3.1 Populasi Penelitian 

    Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wasit sepakbola dengan 

sertifikat C-1 dan C-2  Kabupaten Semarang yang berjumlah 20 orang.  

Menurut Sutrisno Hadi  ( 1988 : 220 ) populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksud untuk diselidiki dengan jumlah penduduk yang paling sedikit 

memiliki sifat yang sama. Adapun sifat yang sama dari populasi ini ialah :        

1) berjenis kelamin laki-laki, 2) semuanya adalah wasit sepakbola, c) umur 

berkisar 30 sampai 39 tahun, dan 4) mempunyai sertifikat yang setara ialah C-1 

dan C-2. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

   Populasi yang ada di dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 20  

orang, karena jumlahnya terbatas maka seluruh populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto           

( 2002 :112 ) bahwa dalam penentuan sampel apabila jumlah populasi kecil, 

atau kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga tehnik 

pengambilan sampel penelitian seperti ini dinamakan  penelitian total populasi. 
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3.3 Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 96) adalah 

obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dan 

variabel sebagai obyek penelitian, maka ada variabel yang mempengaruhi dan ada 

variabel akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel penyebab, 

variabel bebas atau independent, sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak 

bebas atau variabel tergantung, variabel terikat atau dependent. Dalam penelitian 

ini hanya ada satu variabel ialah kesegaran jasmani.  

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey Tes dan 

Pengukuran.  Rancangan design penelitian yang digunakan adalah survey test 

dan pengukuran tingkat kesegaran jasmani dengan mewajibkan testee 

melakukan instrumenn tes kesegaran jasmani. Desain penelitian yang 

digunakan adalah “ desain one-shot case   study ”.  Yang dimaksud dengan one 

shoot case study adalah pengumpulan data dengan metode sekali tembak. 

Maksudnya pada saat itu dan hanya sekali itu saja data yang dibutuhkan 

diambil. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah tingkat kesegaran 

jasmani wasit-wasit C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang, jadi data yang ada 

adalah tingkat kesegaran jasmani wasit C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang yang 

dikumpulkan pada satu saat itu saja. Adapun desain yang dimaksud 

digambarkan seperti berikut : 
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                Sampel                           TesKesegaran Jasmani                          Hasil  
                                                                                                    Tes Kesegaran Jasmnai     
                     

 

Gambar : 1 

Desain penelitian “ One-shot case study “ 

( Suharsimi Arikunto, 2001 : 79 ) 

 

3.5 Prosedur Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah survey tes, dan dilakukan  langkah-langkah 

sebagai berikut : 

3.5.1 Mengajukan tema kepada ketua jurusan. 

3.5.2 Mengajukan proposal kepada dosen pembimbing. 

3.5.3 Mengajukan surat ijin penelitian. 

3.5.4 Menentukan populasi dan sampel. 

3.5.5 Mengadakan tes kesegaran jasmani kepada sampel  

Tes dilakukan pada :       

Hari / Tanggal                : Sabtu, 4 Maret 2006,   

Tempat                          :  Lapangan Sepakbola “ Ngebul “ Salatiga  

Jam                                :   15.00 – selesai. 

 

Wasit C-1,  
C-2 Kab 

Semarang 

- Lari 50 meter 
- Lari 12 menit 
- lari 200 meter 

Data 
Tingkat 

Kesegaran 
Jasmani 
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3.6 Teknik Pengambilan Data  

  Metode yang digunakan adalah  pengumpulan data adalah pengukuran 

kesegaran jasmani dari  Tes Kesegaran Jasmani untuk wasit Kabupaten 

Semarang.  

 
3.7 Instrumen Penelitian 

  Instrumen Tes : ialah Tes Kesegaran Jasmani yang dipergunakan 

untuk Tes Kesegaran Jasmani C-1 dan C-2 Wasit Kabupaten Semarang yang 

terdiri dari  beberapa item tes yaitu :  

3.7.1 Lari cepat 50 meter 

3.7.1.1 Tujuan : tes ini untuk mengukur kecepatan lari 

3.7.1.2 Alat dan perlengkapan : 1) Lapangan : Lintasan lurus, datar, rata, tidak licin, 

berjarak 50 meter dan masih mempunyai lintasan lanjutan, 2) bendera start, 

peluit, tiang pancang, stopwatch,tiang pengamat, formulir dan alat tulis. 

3.7.1.3 Petugas tes : 1) Juru berangkat atau starter, 2) .Pengukur waktu , 3) pengawas 

dan 4) pencatat hasil. 

3.7.1.4 Pelaksanaan : 1) Sikap permulaan : peserta berdiri dibelakang garis start.       

2) Gerakan : pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk lari. 3) Kemudian pada aba-aba “Ya” peserta lari secepat mungkin 

menuju ke garis finis, menempuh jarak 50 meter. 4) Setiap testee diberi 

kesempatan lari dua kali. 

3.7.1.5  Pengukuran waktu : Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat 

sampai pelari tepat melintas garis finis. 
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3.7.1.6 Pencatatan hasil : 1) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari 

untuk menempuh jarak 50 meter dalam satuan waktu detik. 2) Pengambilan 

waktu : satu angka dibelakang koma untuk stopwatch manual, dan dua angka 

dibelakang koma untuk stopwatch digital.  

3.7.2 Lari cepat 200  meter 

3.7.2.1 Tujuan : tes ini untuk mengukur kecepatan lari 

3.7.2.2 Alat dan perlengkapan : 1) Lapangan : Lintasan lurus, datar, rata, tidak licin, 

berjarak 200  meter dan masih mempunyai lintasan lanjutan, 2) bendera start, 

peluit, tiang pancang, stopwatch,tiang pengamat, formulir dan alat tulis. 

3.7.2.3 Petugas tes : 1) Juru berangkat atau starter, 2) .Pengukur waktu , 3) pengawas 

dan 4) pencatat hasil. 

3.7.2.4 Pelaksanaan : 1) Sikap permulaan : peserta berdiri dibelakang garis start.        

2) Gerakan : pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk lari. 3) Kemudian pada aba-aba “Ya” peserta lari secepat mungkin 

menuju ke garis finis, menempuh jarak 200  meter. 4) Setiap testee diberi 

kesempatan lari dua kali. 

3.7.2.5  Pengukuran waktu : Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat 

sampai pelari tepat melintas garis finis. 

3.7.2.6 Pencatatan hasil : 1) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari 

untuk menempuh jarak 50 meter dalam satuan waktu detik. 2) Pengambilan 

waktu : satu angka dibelakang koma untuk stopwatch manual, dan dua angka 

dibelakang koma untuk stopwatch digital.  
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3.7.3 Lari 12 menit  

3.7.3.1 Tujuan : tes ini untuk mengukur kemampuan lari 

3.7.3.2 Alat dan perlengkapan : 1) Lapangan : Lintasan lurus, datar, rata, tidak licin, 

dan masih mempunyai lintasan lanjutan, 2) bendera start, peluit, tiang 

pancang, stopwatch,tiang pengamat, formulir dan alat tulis. 

3.7.3.3 Petugas tes : 1) Juru berangkat atau starter, 2) .Pengukur jarak , 3) pengawas 

dan 4) pencatat hasil. 

3.7.3.4 Pelaksanaan : 1) Sikap permulaan : peserta berdiri dibelakang garis start.        

2) Gerakan : pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk lari. 3) Kemudian pada aba-aba “Ya” peserta lari secepat mungkin 

menurut kemampaun testee. 4) Setiap testee diberi kesempatan lari dua kali. 

3.7.3.5  Pengukuran jarak : Pengukuran jarak dilakukan dari saat bendera diangkat 

sampai ada tanda bahwa waktu 12 menit sudah habis  

3.7.3.6 Pencatatan hasil : 1) Hasil yang dicatat adalah jarak yang mampu ditempuh 

oleh pelari, dalam satuan meter. 2) Pengambilan ukuran jarak : satu angka 

dibelakang koma.    

 

3.8 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penelitian  

  Dalam  suatu  penelitian  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi 

hasil penelitian, terutama penelitian eksperimental. Apalagi penelitian ini 

dilakukan tidak dalam suatu laboratorium sehingga banyak hal yang tidak 

mungkin dapat dikendalikan. Paling tidak peneliti berupaya untuk meminimalkan. 
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Adapun kemungkinan-kemungkinan yang menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi penelitian antara lain : 

3.8.1 Keadaan lapangan 

Selama penelitian berlangsung lapangan yang digunakan hendaknya 

mendapat perhatian sebab tes yang dikenakan ini adalah tes lari dan satuan 

waktunya sampai sepersepuluh detik. Jadi gangguan sedikit saja tentang 

lapangan akan berpengaruh besar terhadap hasil. Misalnya lapangan yang 

terlalu lunak atau becek akan memperlambat lajunya pelari. Demikian pula 

lapangan yang terlalu keras akan berpengaruh terhadap kaki pelari pada saat ia 

menapakkan kakinya. Begitu pula lapangan yang tidak rata akan menjadi 

penyebab larinya tidak sempurna. 

Penelitian ini dilakukan di lapangan Ngebul yang merupakan lapangan 

yang cukup representatif untuk latihan maupun melakukan tes maka hambatan-

hambatan yang berarti diperkirakan tidak ada. Maka dapat dikatakan penelitian 

ini akan berjalan mulus.  

3.8.2  Cuaca 

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang menjadi 

kendala adalah cuaca seperti hujan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut bisa 

dilakukan penundaan waktu tes sebab tidak mungkin dipindahkan di dalam 

ruangan. 

3.8.3   Petugas pengambil data. 

  Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam 

penelitian. Untuk mengatasi hal tersebut petugasnya adalah komisi wasit 
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Kabupaten Semarang yang memang mempunyai wewenang untuk melakukan 

tes kesegaran jasmani bagi wasit Kabupaten Semarang   

3.8.4 Kondisi Kesehatan Sampel 

   Pada saat latihan wasit harus dalam keadaan sehat oleh karena itu  

untuk menjaga kesehatan, wasit disarankan menjaga kesehatannya dengan baik 

dan sebaiknya juga tidak merokok. Sebab apabila ada yang sakit lebih-lebih 

dalam jumlah yang cukup banyak akan mengganggu penelitian secara 

keseluruhan. 

3.8.5 Instruktur.   

             Instruktur juga mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, karena 

penguasaan materi dan penguasaan program dan teknik gerak. Untuk menyiasati 

masalah instruktur. Dalam penelitian ini instrukturnya adalah komisi wasit 

Kabupaten Semarang yang memang mempunyai wewenang untuk melakukan 

tes kesegaran jasmani bagi wasit Kabupaten Semarang   

 

3.9 Teknik Analisis Data 

          Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu  dalam 

waktu detik untuk lari 50 detik, untuk lari 200 meter dan jarak dalam meter 

untuk lari 12 menit pengukuran ini dikenakan pada semua sampel. Secara 

teknik cara pengukurannya ada tiga  instrumen yaitu lari cepat 50 meter, lari 

cepat 200 meter dan lari 12 menit. Metode pengolahan data menggunakan 

analisis statistk deskriptif. Data diolah dengan menggunakan komputerisasi 

dengan sistem SPSS versi 10. (Syahri Alhusin, 2003 :182 ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Deskripsi Data 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesegaran jasmani wasit-

wasit sepak bola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang,  penelitian ini dilakukan 

dengan Survei Tes, dan variabel yang diukur meliputi  : lari selama 12 menit, 

lari 50 meter, lari 200 meter. Bentuk data dari hasil pengukuran dalam penelitian 

ini untuk lari 12 menit adalah jarak yang tempuh dalam meter, untuk lari 50 

meter adalah kecepatan waktu dalam detik, untuk lari 200 meter adalah 

kecepatan waktu dalam detik. Kemudian dilanjutkan dengan tabulasi data dan 

dilakukan penghitungan statistik deskriptifnya yang hasilnya sebagai berikut : 

 

Tabel 1 : Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif 
Variabel lari 12 menit, lari 50 meter,lari 200 meter Wasit-wasit  

Sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang. 
 
 

 Lari 50 m  

( detik ) 

Lari 12 menit 

( Jarak / meter ) 

Lari 200 m 

( detik ) 

Mean   7.1215 2568.50 27.6730 

Std. Error of Mean 0.1252 48.86 0.2835 

Median 7.2350 2625.00 27.6700 

Std.Deviation 0.5598 218.49 1.2676 

Minimum 6.26 2000 26.01 

Maksimum 8.47 2850 30.42 

N 20 20 20 
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Tabel 2 : Rangkuman Penghitungan Frekwensi dari lari 50 meter   

 
 Frekwensi % Valid % Kumulatif % 
Valid                     6.26 1 4.8 5.0 5.0 
                              6.29 1 4.8 5.0 10.0 
                              6.31 1 4.8 5.0 15.0 
                              6.48 1 4.8 5.0 20.0 
                              6.51 1 4.8 5.0 25.0 
                             7.00 1 4.8 5.0 30.0 
                             7.01 1 4.8 5.0 35.0 
                             7.06  1 4.8 5.0 40.0 
                             7.22 1 4.8 5.0 45.0 
                             7.23 1 4.8 5.0 50.0 
                             7.24 1 4.8 5.0 55.0 
                             7.25 1 4.8 5.0 60.0 
                             7.26 1 4.8 5.0 65.0 
                             7.30 1 4.8 5.0 70.0 
                             7.32 1 4.8 5.0 75.0 
                             7.33 1 4.8 5.0 80.0 
                             7.42 2 9.5 10.0 90.0 
                             8.05 1 4.8 5.0 95..0 
                             8.47 1 4.8 5.0 100.0 
    Total                  20 95.2 100.0  
Missing System 1 4.8   
Total 21 100.0   

 
Tabel 3 : Rangkuman Penghitungan Frekwensi dari lari 12 menit   

 
 Frekwensi % Valid % Kumulatif % 
Valid                     2000 1 4.8 5.0 5.0 
                              2250 1 4.8 5.0 10.0 
                              2300 2 9.5 10.0 20.0 
                              2400 1 4.8 5.0 25.0 
                              2450 1 4.8 5.0 30.0 
                              2600 4 19.0 20.0 50.0 
                              2650 2 9.5 10.0 60.0 
                              2700 4 19.0 20.0 80.0 
                              2720 1 4.8 5.0 85.0 
                              2800 2 9.5 10.0 95.0 
                              2850 1 4.8 5.0 100.0 
                             Total 20 95.2 100.0  
Missing System 1 4.8   
Total 21 100.0   
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Tabel 4 : Rangkuman Penghitungan Frekwensi dari lari 200 meter   
 
 Frekwensi % Valid % Kumulatif % 
Valid                     26.01 2 9.5 10.0 10.0 
                              26.02 1 4.8 5.0 15.0 
                              26.20 1 4.8 5.0 20.0 
                              26.31 1 4.8 5.0 25.0 
                              27.00 1 4.8 5.0 30.0 
                              27.10 1 4.8 5.0 35.0 
                              27.20 1 4.8 5.0 40.0 
                              27.22 1 4.8 5.0 45.0 
                              27.32 1 4.8 5.0 50.0 
                              28.02 2 9.5 10.0 60.0 
                              28.12 1 4.8 5.0 65.0 
                              28.13 1 4.8 5.0 70.0 
                              28.16 1 4.8 5.0 75.0 
                              28.30 1 4.8 5.0 80.0 
                              29.00 1 4.8 5.0 85.0 
                              29.41 1 4.8 5.0 90.0 
                              29.49 1 4.8 5.0 95.0 
                              30.42 1 4.8 5.0 100..0 
                              Total   20 95.2 100.0  
Missing System 1 4.8   
Total 21 100.0   
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Gambar  :2  
 Histogram Hasil tes kesegaran jasmani : lari 50 meter, lari 12 menit, lari 200 meter 

wasit-wasit sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang tahun 2006 
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Tabel 5 : Data hasil tes Lari 12 Menit, Lari 200 Meter, Lari 50 Meter           
wasit-wasit Sepak Bola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang Tahun 2006 

 
No. N a m a Umur Lari 50 

Meter 
Lari 200 

Meter 
Lari 12 
Menit 

Kriteria 

1. Suginal HS. 39 7.32 26.02 2800 Baik 
2. Tarwo M. 35 6.51 26.01 2720 Baik 
3. Punuto Aji. 37 7.30 27.22 2650 Baik 
4. Hadi suroso. 30 7.33 27.32 2850 Baik 
5. Slamet Widodo. 31 7.42 26.20 2600 Baik 
6. Asiman. 32 6.26 26.31 2800 Baik 
7. Munjayin 30 7.00 29.41 2700 Baik 
8. Winarno 32 8.05 29.49 2450 Cukup 
9. M.Parsidi. 38 7.42 28.02 2000 Cukup 
10. Joni Kristianto. 31 7.06 26.01 2300 Cukup 
11. Yudi Prasetyo. 30 6.31 27.20 2600 Baik 
12. Darmadi. 30 7.01 27.10 2700 Baik 
13. Nyoto. 31 7.22 28.02 2600 Baik 
14. Darso. 30 6.48 30.42 2700 Baik 
15. Siswantoro. 32 8.47 27.00 1800 Kurang 
16. Budi Sulistiyono 30 6.29 28.12 2700 Baik 
17. Usman. 30 7.23 28.30 2650 Baik 
18. Sigit Ari W. 30 7.26 28.16 2400 Baik 
19. Nur Cholis. 33 7.24 28.13 2300 Cukup 
20. Hermawan 34 7.25 29.00 2600 Baik 

   
 
 
 

Tabel 6 : KRITERIA PENILAIAN KESEGARAN JASMANI WASIT-WASIT 
SEPAKBOLA C-1 DAN C-2 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 

 
 

Katagori 18    -  29 30  -  39 40  -  49 50  -  59 

Buruk Sekali -  1750 - 1500 - 1250 - 1000

Buruk 1760   -  2240 1510    - 1990 1260    - 1740 1010    -   1490 

Sedang 2250   -  2750 2000  -   2500 1750    -  2250 1500    -   2000 

Baik 2760   - 2510  - 2260    - 2010    - 
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Tabel 7 : Kriteria syarat minimal Menguji kesegaran jasmani untuk lari 50 
meter, lari 200 meter, lari selama 12 menit  

 
Variabel Ketentuan 

Lari 50 meter Tidak lebih dari 7.5 detik 
Lari 200 meter Tidak lebih dari 35 detik 
Lari selama 12 menit Tidak kurang dari 2400 meter. 

 
Dari penghitungan statistik deskriptif yang terdapat dalam tabel 1, tabel 2, tabel 

3, tabel 4, tabel 5 dan data hasil tes yang diklasifikasi seperti pada tabel 6 dan 

berdasarkan pada kriteria syarat minimal menguji kesegaran jasmani pada tabel 

7 diatas, menggambarkan tingkat kemampuan kesegaran jasmani para wasit-

wasit, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data. 

 
4.2 Hasil Penelitian 

Dari rangkuman perhitungan tabel 1 diatas dapat dibahas dan dipahami 

sebagai berikut : 

4.2.1 Bahwa N yang dimaksud disini adalah jumlah data atau sampel wasit yang 

valid atau sah untuk diproses dari sejumlah 20 sampel. 

4.2.2 Mean atau Rata-rata Tingkat Kesegaran jasmani wasit-wasit sepakbola C-1 

dan C-2 Kabupaten Semarang tahun 2006 yang meliputi :  

 a) Mean untuk kemampuan lari 50 meter adalah 7.1215 detik,  dengan 

standart error atau adalah 0.1252 detik. Penggunaan standart error of 

mean ini adalah untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel pada tingkat kepercayaan 95%, maka besar rata-

rata populasi ialah dengan melihat nilai rata-rata  ± 2 standard of error of 

mean  ( angka 2 ini digunakan karena menggunakan tingkat kepercayaan 

95% ), dengan demikian menjadi : 7.1215 detik ±  ( 2 x 0.1252 detik ) =  
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6.8711 detik sampai 7.3765 detik. Dengan rata-rata kemampuan kecepatan 

lari 50 meter sampel 7.1215 detik maka dapat diperkirakan bahwa 

kecepatan lari 50 meter populasi adalah : antara 6.8711 sampai 7.3765 

detik. Dan Mean atau nilai rata-rata kemampuan kecepatan lari 50 meter 

yang diperoleh adalah 7.1215 dengan standart error adalah 0.1252. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : kemampuan kecepatan lari 

50 meter wasit-wasit C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang adalah baik 

karena sudah memenuhi kriteria minimal yang dipersyaratkan yaitu tidak 

lebih 7.5 detik. 

b)  Mean untuk kemampuan lari 12 menit adalah 2568.50 meter, dengan 

standard error atau adalah 48.86 meter. Penggunaan standart error of 

mean ini adalah untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel pada tingkat kepercayaan 95%, maka besar rata-

rata populasi ialah dengan melihat nilai rata-rata  ± 2 standard of error of 

mean  ( angka 2 ini digunakan karena menggunakan tingkat kepercayaan 

95% ), dengan demikian menjadi : 2568.50 meter ±  ( 2 x 48.86 meter ) =  

2470.78 meter sampai 2666.22 meter. Dengan rata-rata kemampuan lari 

12 menit sampel adalah 2568.50 meter maka dapat diperkirakan bahwa 

kemampuan lari 12 menit meter populasi adalah : antara 2470.78 meter 

sampai 2666.22 meter. Dan Mean atau nilai rata-rata kemampuan lari 12 

menit yang diperoleh adalah 2568.50 meter dengan standard error adalah 

48.86 meter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : kemampuan  

lari 12 menit wasit-wasit sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang 
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tahun 2006 adalah baik karena sudah memenuhi kriteria minimal yang 

dipersyaratkan yaitu tidak lebih dari 2400 meter, masih diatas persyaratan 

minimal. 

c) Mean untuk kemampuan lari 200 meter adalah 27.6730 detik,  dengan 

standard error atau adalah 0.2835 detik. Penggunaan standart error of 

mean ini adalah untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel pada tingkat kepercayaan 95%, maka besar rata-

rata populasi ialah dengan melihat nilai rata-rata  ± 2 standard of error of 

mean  ( angka 2 ini digunakan karena menggunakan tingkat kepercayaan 

95% ), dengan demikian menjadi : 27.6730 detik ±  ( 2 x 0.2835 detik ) =  

27.3895 detik yang tercepat dan yang terlama sampai 27.9565 detik. 

Dengan rata-rata kemampuan sampel lari 200 meter adalah 27.6730 detik 

maka dapat diperkirakan bahwa kemampuan lari 200 meter populasi 

adalah : antara 27.3895 yang tercepat dan yang terlama sampai 27.9565 

detik. Dan Mean atau nilai rata-rata kemampuan lari 200 meter  yang 

diperoleh adalah 27.6730 dengan standard error adalah 0.2835. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa : kemampuan lari 200 meter wasit-

wasit sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang tahun 2006 adalah baik 

karena sudah memenuhi kriteria minimal yang dipersyaratkan yaitu tidak 

lebih dari 35 detik, jadi jauh diatas dari minimal yang dipersyaratkan. 

 

4.2.3 Nilai Median ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai berapa atau berapa 

waktu yang dicapai oleh sampel 50% keatas dan dibawah 50% dan berapa 
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orang yang mencapai 50% keatas dan berapa orang yang mencapai dibawah 

50% kemampuan fisik atau kesegaran jasmani wasit-wasit sepakbola C-1 dan 

C-2 Kabupaten Semarang tahun 2006, untuk variabel yang meliputi : 

a) Nilai Median untuk lari 50 meter, hal ini dapat dipahami untuk melihat 

berapa kemampuan nilai atau waktu yang dicapai sampel 50% keatas dan 

50% kebawah ialah dengan melihat nilai median atau titik tengah data dari 

variabel lari 50 meter atau jika semua data diurutkan dan dibagi dua sama 

besar. Adapun angka median yang dicapai oleh sampel untuk variabel lari 

50 meter dalam penelitian ini adalah 7.2350 detik, ini menunjukkan bahwa  

50% sampel mampu berlari 50 meter mencapai waktu 7.2350 detik atau 

kurang dari itu, dan ada 50% sampel yang mencapai waktu lebih dari 

7.2350 detik. 

b) Nilai Median untuk lari 12 menit, hal ini dapat dipahami untuk melihat 

berapa kemampuan nilai atau jarak yang ditempuh sampel 50% keatas dan 

50% kebawah ialah dengan melihat nilai median atau titik tengah data dari 

variabel lari 12 menit atau jika semua data diurutkan dan dibagi dua sama 

besar. Adapun angka median yang dicapai oleh sampel untuk variabel lari 

12 menit dalam penelitian ini adalah 2625 meter, ini menunjukkan bahwa  

50% sampel mampu berlari 12 menit mencapai jarak 2625 meter atau 

lebih dari itu, dan ada 50% sampel yang mencapai jarak kurang dari 2625 

meter.  

c) Nilai Median untuk lari 200 meter, hal ini dapat dipahami untuk melihat 

berapa kemampuan nilai atau waktu yang dicapai sampel 50% keatas dan 
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50% kebawah ialah dengan melihat nilai median atau titik tengah data dari 

variabel lari 200 meter atau jika semua data diurutkan dan dibagi dua 

sama besar. Adapun angka median yang dicapai oleh sampel untuk 

variabel lari 200 meter dalam penelitian ini adalah 27.6700 detik, ini 

menunjukkan bahwa  50% sampel mampu berlari 200 meter mencapai 

waktu 27.6700 detik atau kurang dari itu, dan ada 50% sampel yang 

mencapai waktu lebih dari  27.6700 detik.  

 4.2.4  Nilai Standard Deviation, nilai ini dimaksudkan untuk menilai dispersi atau 

penyebaran nilai rata-rata dari sampel. Untuk itu dengan standard deviasi 

tertentu dan pada tingkat kepercayaan 95%. Dan nilai rata-rata untuk variabel 

yang meliputi : 

a)  Variabel lari 50 meter menjadi : Nilai standar deviasi adalah 0.5598 detik 

dan varians yang merupakan kelipatan standar deviasi ( 0.5598 ) adalah 

0.3133 detik. Dengan demikian menjadi : rata-rata ± 2 standar deviasi,          

( angka 2 digunakan karena tingkat kepercayaan 95% ), maka :          

7.1215 ± ( 2 x  0.5598 ) =  6.0055 detik waktu tercepat dan waktu terlama 

sampai 8.2411 detik. Kecepatan berlarinya ke 20 orang wasit atau sampel 

tersebut adalah antara 6.0055 detik sampai 8.2411 detik. Bedakan dengan 

range kecepatan waktu berlari 50 meter dari populasi sebelumnya yang 

tidak mengacu kepada sejumlah sampel ( 20 orang sampel ). Perhatikan 

kedua batas angka yang berbeda dengan kecepatan lari 50 meter yang 

tercepat pada out put adalah 6.26 detik dan tercepat untuk populasi adalah  

6.8711. Waktu terlama pada out put 8.47 detik untuk populasi terlamanya 



 45

adalah 7.3765 detik. Perbedaan ini membuktikan adanya sebaran data 

yang baik. 

b)  Variabel lari 12 menit menjadi : Nilai standar deviasi adalah 218.49 meter  

dan varians yang merupakan kelipatan standar deviasi ( 218.49 meter ) 

adalah 47739.74 meter. Dengan demikian menjadi : rata-rata ± 2 standar 

deviasi, ( angka 2 digunakan karena tingkat kepercayaan 95% ), maka :          

2568.50 ± ( 2 x  218.49 ) =  2131.52 meter jarak terdekat dan jarak 

terjauhnya 3005.48 meter. Jarak  berlarinya ke 20 orang wasit atau sampel 

tersebut yang terdekat adalah antara 2131.52 meter sampai terjauhnya 

3005.48 meter. Bedakan dengan range jarak tempuh berlari 12 menit dari 

populasi sebelumnya yang tidak mengacu kepada sejumlah sampel ( 20 

orang sampel ). Perhatikan kedua batas angka yang berbeda dengan jarak 

tempuh lari 12 menit yang terdekat pada out put adalah 2000 meter dan 

terjauh untuk populasi adalah  2470.78 meter. Jarak  terjauh pada out put 

2850 meter untuk populasi terjauhnya adalah 2666.22 meter. Perbedaan 

ini membuktikan adanya sebaran data yang baik. 

c)  Variabel lari 200 meter menjadi : Nilai standar deviasi adalah 1.2676 detik 

dan varians yang merupakan kelipatan standar deviasi ( 1.6069 ) adalah 

3.2138 detik. Dengan demikian menjadi : rata-rata ± 2 standar deviasi,          

( angka 2 digunakan karena tingkat kepercayaan 95% ), maka :          

27.6730 ± ( 2 x  1.2676 ) = 25.1018 detik waktu tercepat dan waktu 

terlama sampai  30.2082 detik. Kecepatan berlarinya ke 20 orang wasit 

atau sampel tersebut adalah antara 25.1018 detik sampai terlama 30.2082 
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detik. Bedakan dengan range kecepatan waktu berlari 200 meter dari 

populasi sebelumnya yang tidak mengacu kepada sejumlah sampel ( 20 

orang sampel ). Perhatikan kedua batas angka yang berbeda dengan 

kecepatan lari 200 meter yang tercepat pada out put adalah 26.01 detik dan 

tercepat untuk populasi adalah  27.3895. Waktu terlama pada out put 

30.42 detik untuk populasi terlamanya adalah 27.9565 detik. Perbedaan ini 

membuktikan adanya sebaran data yang baik. 

4.2.5   Data nilai-nilai minimum dan nilai-nilai maksimum, data ini dimaksudkan 

untuk melihat nilai yang dicapai oleh setiap sampel dari masing-masing 

variabel seperti berikut : 

a)   Nilai minimum untuk variabel lari 50 meter. Nilai minimum untuk lari 50 

meter berarti menunjukkan nilai tercepat yang dicapai oleh individu 

sampel ialah 6.26 detik dan nilai maksimum ialah nilai yang terlama 

dicapai oleh individu sampel ialah 8.47 detik. Apabila nilai-nilai ini 

diperbandingkan dengan persyaratan minimal maka nilai terlama masih 

masuk atau memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, apalagi bila 

dibandingkan dengan nilai tercepat. 

b)   Nilai minimum untuk variabel lari 12 menit. Nilai minimum untuk lari 12 

menit berarti menunjukkan bahwa nilai tersebut merupakan jarak yang 

terpendek yang dicapai oleh individu sampel ialah 2000 meter dan nilai 

maksimum ialah nilai yang terjauh dicapai oleh individu sampel ialah 

2850 meter. Apabila nilai jarak minimal ini diperbandingkan dengan 

persyaratan minimal maka nilai jarak terpendek yang dicapai oleh sampel , 
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ada sejumlah sampel tidak masuk atau tidak memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan yaitu : 2400 meter. Berdasarkan perhitungan frekwensi ada 

4 orang sampel yang tidak memenuhi persyaratan minimal atau kalau 

diprosentasi ada sekitar 20%, yang berarti perlu mendapatkan perlakuan 

atau latihan fisik kembali. Tetapi apalagi bila dibandingkan dengan nilai 

jarak terlamanya. 

c)   Nilai minimum untuk variabel lari 200 meter. Nilai minimum untuk lari 

200 meter berarti menunjukkan nilai tercepat yang dicapai oleh individu 

sampel ialah 26.01 detik dan nilai maksimum ialah nilai waktu yang 

terlama dicapai oleh individu sampel ialah 30.42 detik. Apabila nilai-nilai 

waktu ini diperbandingkan dengan persyaratan minimal maka baik nilai 

waktu terlamapun masih masuk atau memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan ialah 35 detik, apalagi bila dibandingkan dengan nilai 

tercepat. 

Berdasarkan pada nilai-nilai kesegaran jasmani untuk variabel lari 50 meter, 

lari 12 menit mapun lari 200 meter, nilai maksimum maupun nilai minimum 

yang dicapai oleh sampel untuk seluruh variabel dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata baik dalam arti memenuhi standar persyaratan minimal. Bila dihitung 

secara prosentase, maka prosentase tingkat kesegaran jasmani wasit sepakbola 

C-1 dan C-2  Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut : 
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Tabel 8 : Prosentase Tingkat Kesegaran Jasmani Wasit C-1 dan C-2 
Kabupaten Semarang Tahun 2006 

 

Tingkat Kesegaran Jumlah Jumlah 
Keseluruhan Prosentase 

Baik 15 20 75% 
Cukup  4 20 20% 
Kurang 1 20 5% 

 

4.3   Pembahasan Hasil Penelitian 

   Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan fisik atau tingkat kesegaran jasmani wasit-wasit sepakbola 

C-1 dan C-2 Kabupaten Semarang tahun 2006 apabila dipadukan dengan 

kriteria penilaian yang menurut Jumali ( 2004: 1 ) ialah bahwa kriteria 

kesegaran jasmani sebagai persyaratan minimal yang masuk ke dalam kriteria 

baik  jika : ketiga variabel yaitu lari 50 meter, lari 12 menit, lari 200 meter 

memenuhi kriteria yang ditentukan, dan dikatakan cukup bila hanya memenuhi 

dua kriteria, dan dikatakan kurang jika hanya hanya satu atau tidak memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Karena hanya 5 orang sampel saja yang secara umum 

dapat memperoleh kriteria 4 orang cukup dan satu orang kriteria kurang. Maka 

bila diurutkan berarti kemampuan fisik atau kesegaran jamani wasit-wasit 

Persikas Kabupaten Semarang termasuk katagori baik.  Hal ini disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut : 1) Para wasit memang masih aktif, artinya aktif 

berlatih sehingga secara nilai rata-rata diatas nilai yang dipersyaratkan secara 

minimal, 2) Kriteria sebagai syarat minimal terlalu rendah, karena kriteria 

biasanya ada lima yaitu : buruk sekali, buruk, sedang, baik dan baik sekali. Dan 

bila kita lihat batas nilai jarak lari 12 menit masih berada pada range kriteria 
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sedang. Tetapi berbeda halnya jika kriteria berada pada range antara baik dan 

baik sekali. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapat maka 

simpulan yang diajukan adalah sebagai berikut : 

5.1.1 Tingkat Kesegaran Jasmani wasit-wasit sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten 

Semarang tahun 2006 rata-rata baik.  

5.1.2 Tingkat Kesegaran Jasmani wasit-wasit sepakbola C-1 dan C-2 Kabupaten 

Semarang tahun 2006 secara perseorangan banyak yang dalam kategori baik 

ada yang dalam kategori sedang dan ada yang dalam kategori kurang  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini penulis sarankan agar : 

5.2.1  Dilakukan penelitian ulang,  dengan materi yang sama tetapi dengan daerah 

yang lebih luas misalnya Provinsi Jawa Tengah sebab pekembangan 

persepakbolaan yang semakin maju menuntut wasit yang baik mengenai teknik, 

pengetahuan maupun tingkat kesegaran jasmaninya.  

5.2.2 Para wasit khususnya di Kabupaten Semarang disarankan menjaga dan 

meningkatkan kesegaran jasmaninya sebab walaupun tingkat kesegaran 

jasmaninya  rata-rata baik menurut penelitian ini, tetapi masih ada yang masuk 

dalam kriteria sedang bahkan ada yang kurang.  

 



 51

 

 



 51

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

 
Bambang Slameto, H. S.Sos, 2001 , Rangkuman Peraturan Perwasitan, Materi 
              Kursus Perwasitan Sepakbola C II dan C III Pengda PSSI Jawa Tengah 
  
Bompa, 1983.Theory and Methodology Of Training, Dubuque,Iowa : Kendall/Hunt 
 Publising Company. 
 
Engkos Kosasih,1994. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan , Yakarta : Erlangga. 
 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2002, Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa 
 Program Strata 1, Semarang : FIK UNNES 
 
IKK Sepakbola , 2000. Bahan Mengajar dan Melatih Sepakbola , Semarang :  
  UNNES. 
 
Jeff Sneyers,2002. Sepakbola dan Strategi Bermain, Bandung :  Remaja Posdakarya. 
 
Muchamad, M, 1968. Tes dan Pengukuran Dalam Olahraga, Yogyakarta  : STO. 
 
Muchtar Remmy,1992. Olahraga Pilihan Sepakbola, Yakarta : Dekdikbud. 
 
PPITOR , 1999. Panduan Teknis Tes dan Latihan Kesegaran Jasmani Untuk 
 Anak usia Sekolah, Jakarta . 
 
Sajoto, M, 1988. Peningkatan dan Pembinaan Kekuatan Kondis Fisik Dalam 
 Olahraga, Semarang :  Dahara Prize. 
 
Sarumpaet, A, 1992. Permainan Besar, Semarang :  Depdikbud. 
 
Singgih Santoso, 2005, Menguasai Statistik di Era Reformasi dengan SPSS 12,  
             Jakarta : PT Elex Media Komputimdo 
 
Soekarman, R,  1987. Dasar  Olahraga untuk Pembina Pelatih dan Atlet,  Jakarta : 
  Inti Daya Press. 
 
Suharno, Hp,  1985. Ilmu Kepelatihan Olahraga,Yogyakarta :FPOK IKIP 
  Yogyakarta. 
 
Suharsimi Arikunto, 1996.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek : Jakarta. 
 PT. Rineka Cipta. 
 
Sukatamsi, 1984. Teknik Dasar Bermain Sepakbola, Solo : Tiga Serangkai. 
 



 52

---------------, 2001, Permainan Besar I Sepakbola , Jakarta : Pusat Penerbitan 
 Universitas Terbuka. 

 
Straus, R.H,  1988. Sport Medicine,  Philadelphia : WB Sunders Company. 
 
Syaifudin, B.Ac, 1996. Anatomi Untuk Siswa Perawat, Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Syahri Alhusin. 2003. Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10 for Windows. 
             Yogyakarta : Graha Ilmu; 
 
WJS, Purwadarminta, 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai 
  Pustaka. 
   
 


	COVER KHAIRUL RIZAL.DOC
	BAB I Kairul R.doc
	BAB II Khairul R.doc
	BAB III Khairul R.doc
	BAB IV Khairul R.doc
	BAB V Khairul R.doc
	DAFTAR PUSTAKA  Khairul R.doc

