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ABSTRAK 

 

Kondisi Fisik Wasit Sepakbola Kota Padang 

OLEH : Ahmad  Hidayat Efendi, 

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah menurunnya kualitas wasit 
sepakbola  Kota Padang dalam kepemimpinan di lapangan. Tujuan penelitian ini 
untuk mengungkapkan tentang kondisi fisik wasit sepakbola Kota Padang yang 
terdiri dari kecepatan dan dayatahan, penelitian in I masuk dalam penelitian 
deskriptif. 

Populasi penelitian ini adalah wasit sepakbola Kota Padang yang 
berjumlah 30 orangtahun 2012. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 
total sampling, artinya semua wasits epakbola Kota Padang yang berada pada 
populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 30 orang.Data dikumpulkan dengan 
menggunakan tes yang dikeluarkanoleh FIFA tahun 2009 yaitu teske cepatan lari 
6 x 40 meter dan tes daya tahan lari  20 x 150 meter.Analisis data digunakan 
teknik analisis deskriptif melalui Statistik (tabulasifrekuensi). 

Dari penelitian diperoleh hasil: Rata-rata tingkat kecepatan yang dimiliki 
wasit sepakbola Kota Padang 5,69 detik tergolong kategori baiksekali. Rata-rata 
tingkat daya tahan  yang dimiliki wasit sepakbola Kota Padang 30,49 tergolong 
kategori kurang. Hasil yang diperolehdari kondisi fisik wasit Sepakbola  Kota 
Padang di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan standar penilaian kondisi 
fisik FIFA diperoleh kemampuan kecepatan yang dimiliki wasit sepakbola Kota 
Padang dengan kategori baik sekali dan daya tahan yang dimiliki tergolong 
kategori kurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah suatu aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

sekarang ini keberadaannya tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, karena olahraga sudah banyak 

disenangi oleh masyarakat, baik tua maupun muda.Olahraga mempunyai 

makna tidak saja hanya untuk kesehatan, prestasi, pendidikan tetapi olahraga 

juga sebagai sarana untuk membina dan mempererat persatuan dan kesatuan 

bangsa yang nantinya berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Hal ini 

sesuai dengan UU no. 3 Tahun 2005 pasal 4 menyebutkan tujuan 

keolahragaan Nasional yaitu : 

keolahragaan Nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan 
kesehatan dan kebugaranjasmani, prestasi, kualitas manusia, 
menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, 
mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 
memperkukuh pertahanan Nasional, serta mengangkat harkat, 
martabat dan kehormatan bangsa. 

Banyak sekali cabang olahraga yang di gemari masyarakat, dan salah 

satu yang sangat populer di seluruh kalangan masyarakat di dunia adalah 

sepakbola, karena olahraga ini tidak sulit dipelajari dan tidak membutuhkan 

tempat dan biaya yang mahal.Seiring dengan perkembangan zaman, sepakbola 

juga mengalami perubahan, hal ini terlihat pada Peraturan Permainan, 

Peraturan Pertandingan, Perlengkapan Pemain, Perlengkapan 

WasitdanPerlengkapanLanpangan. Semuanya bertujuan agar sepakbola lebih 
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bisa dinikmati, digemari dan menjadi suatu suguhan serta tontonan yang sangat 

menarik, pertandingan yang memenuhi syarat, serta asik untuk  ditonton dan 

tidak terjadi perselisihan. Tentunyayang tidakbisadisepelekan dalam hal ini 

adalah orang yang memimpin pertandingan 

sepakbola.Tegaknyaperaturandalamolahraga sepakbola bergantung pada 

wasit.hal ini dikarenakan “Wasit adalah Pengatur, Pengadil, dan 

PenegakAturanPertandingandi lapangan. Wasit mempunyai hak penuh pada 

suatu pertandingan untuk menerapkan aturan yang berkenaan pada pemain, 

pelatih dan ofisial tim”. http://www.ehow.com/ football-referee.html 

Hal ini senada yang dikemukakan oleh PSSI (2008:3) “Wasit adalah 

seseorang yang memimpin dalam suatu pertandingan 

danjugatermasukkedalamperangkatpertandingansepakbola”.Tanpa adanya 

wasit yang memimpin dalam suatu pertandingan sepakbola maka pertandingan 

tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.Seorang wasit 

diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara baik dan benar-benar selalu 

menjunjung tinggi rasa keadilan dan tanggung jawab.Tidak jarang wasit jadi 

biang keributan, kebrutalandanketidakpuasanbaik yang dilakukan oleh pemain, 

ofisial, maupun penonton.Hal ini kiranya bukan menjadi kendala kemajuan 

dalam perwasitan, melainkan suatu tantangan yang perlu dihadapi oleh wasit 

dalam menegakkanotoritasdankredibilitasnya. 
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Suryanto(2010) 

dalamsitushttp://www.suryanto.blog.unair.ac.idmengemukakan bahwa : 

Agar wasit bisa menjalankan tugas dan fungsinya maka ia pun 
perlu melakukan persiapan baik 
perlengkapanmaupunkegiatankegiatanmenepatkan mental dan 
fisik dalam situasi pertandingan, selain itu wasit sebagai 
pemimpin pertandinganhendaknyamengenalkepribadiannya. 
Kepribadian wasit merupakan modal yang sangat utama untuk 
menjalankan fungsidantugasnyadilapangan. 

 
Dari uraian diatas menjelaskan bahwa seorang wasit yangakan 

memimpin pertandingan ia harus mempersiapkan diri dengan baik, satu jam 

sebelum pertandingan dimulai wasit harussudahberadadilapangan. karena 

persiapan diri sebelum memimpin pertandingan akan memberikan dampak 

yang sangatpositifbagipenampilannyananti. Persiapan tersebut meliputi 

persiapan psikologis, sarana dan prasarana yang mendukung, perlengkapan dan 

yang sangat penting adalah kondisi fisik. Kondisi fisik sangat dibutuhkan oleh 

seorang wasit karena dengan kondisi fisik yang baik seorang wasit akan dapat 

mengaplikasikan peraturan permainan dengan baik. Hal ini 

sesuaidenganpandanganSyafruddin(2005:20)bahwa “Kondisifisik merupakan 

kemampuan dasar untuk mengembangkan prestasi olahraga”.dimana prestasi 

seorang wasit dapatdilihatpadakepemimpinannyadilapangan. Sehingga, dengan 

persiapan fisik yang baik seorang wasit bisa menjadi tenang, berkonsentrasi, 

bekerjasama dengan baik antara wasit, asisten wasit, dan wasit 

cadangansehingga tidak mengalami bentuk-bentuk kesalahan  yang merugikan 

salah satu tim dalam mengambil keputusan. 
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Suryanto (2010) dalamsitus http://www.suryanto.blog.unair.ac.id 

mengemukakan bahwa untuk menjadi wasit yang baik ada dua syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu: 

1. Syarat formal yaitu : (a) berbadan sehat, (b) tidak berkaca 
mata, (c) tinggi badan minimal 170 cm, (d) usia maximal 30 
tahun, (e) memilikikebugarandankondisifisik yang baik. 2. 
Syarat psikologis yaitu : (a) mempunyaiintelegensiumum yang 
baik, (b) mempunyai hasrat berprestasi yang baik, (c) memiliki 
kematangan kepribadian, (d) memilikipenyesuaindiri yang baik, 
(e) memiliki kepercayaan diri yang baik, (f) cukup teliti, (g) 
cukup kreatif, (h) memiliki kemampuan dalam 
mengambilkeputusan, (i) memilikidasarkepemimpinan yang 
baik. 

 
Berdasarkanuraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

menjadi wasit yang baik. Kesehatan badan dan kesehatan panca indra harus 

dimiliki oleh wasit. Pandangan wasit tidak boleh terganggu, ini sangat 

menentukan tindakan dan keputusan yang akan diambil saat memimpin 

pertandingan. Dalam memimpin pertandingan wasit tidak boleh lengah, wasit 

harus selalu konsentrasi pada pertandingan.Konsentrasi yang baik didukung 

dengan fisik yang baik pula.Disinilahperananfisikdiperlukan, 

menurutSarumpaetdalamAsril (2008:11) menyatakan bahwa: 

Kondisi fisik adalah keadaan fisik seseorang pada saat 
tertentuuntuk melakukan suatu pekerjaan yang 
dijadikanbebannya. Seorang dapat dikatakan berada dalam 
kondisi fisik yang baik kalau iamampu melakukanpekerjaan 
yang dilakukannyatanpamerasakankelelahan yang berlebihan 
 
Dengan adanya dasar psikologis dan kondisi fisik yang baik kiranya 

seorang dapat menjadi wasit yang baik dan berprestasi, khususnya wasit 

sepakbolakotaPadang diSumatera Barat dan di Indonesia umumnya. 
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Dalam suatu pertandingan sepakbola, kepemimpinan seorang wasit juga 

menentukan hasil pertandingan. Karena sedikit saja wasit lalai dalam 

mengambil keputusan dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu tim yang 

bertanding, kelalaian yang dilakukan diantaranya jauhnya jarakwasit dari bola 

yang dimainkan, asisten wasit yang berdiri tidak sejajar dengan pemain kedua 

terakhir, sehingga dalam memimpin pertandingan tidak dapat menguasai 

jalannya pertandingan. akibatnya keputusan yang diambil tidak sesuai dengan 

peraturan yang sebenarnya atau bahkan salah mengambil keputusan. Maka dari 

itu seorang wasit harus memiliki kondisi fisik yang 

bagus,sesuaidenganketentuannya,teskebugarandanperaturanpermainwasitsepak

bola yang dikeluarkan oleh badan sepakbola dunia (FIFA).Untuk mengurangi 

tingkat kesalahan mengambil keputusan dalam pertandingan maka diarahkan 

kepada pembinaan kondisi fisik, khususnya daya tahan dan kecepatan.Sebab 

dua komponen inilah yang sangat dominan bagi wasit dalam memimpin suatu 

pertandingan sepakbola sehingga menjadi sukses. Bukan berarti komponen-

komponen yang lain tidak penting. 

Dalamketentuannya, wasit yang bertugas dalam pertandingan resmi 

yang di bawah naungan PSSI harus lulus tes terlebih dahulu. Tes yang 

dilakukan yaitu, tes fisik dan tes peraturan permainan.Tes fisik diantaranya, tes 

kecepatan dan daya tahan. Sedangkan tes peraturan permainan diantaranya  

video tes dan tes tertulis, tes peraturan permainan ini bisa dilaksanakan apa bila 

telah lulus tes fisik. Jadi apa bila tes fisik tidak lulus maka video tes dan tes 

tertulis tidak bisa diikuti. 
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Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kondisi fisik 

memegang peranan penting untuk mencapai kepemimpinan yang baik dalam 

suatu pertandingan sepakbola. Tanpa adanya kondisifisik, maka kemampuan 

wasit yang diharapkan akan sulit dicapai. Kerenatanpakondisifisik yang bagus 

maka seorang wasitakancepatkelelehandanmulaitidak berkonsentrasi sehingga 

dalam pengambilan keputusan tidak tepat dan merugikan salah satu tim yang 

bertanding. 

Arsil (2000:5) mengatakanbahwa “Kondisi fisik merupakan persiapan 

dasar yang paling dominan untuk dapat melakukan penampilan fisik secara 

maksimal”.Wasit yang baiktentunyamemilikikondisifisik yang baik pula agar 

dapatmengeluarkankemapuanmemimpinpertandingansecara maksimal.Arsil 

(2000:5) mengatakanbahwaKomponen dasar kondisi fisik meliputi “1) Daya 

tahan, 2) Kekuatan, 3) Daya ledak, 4) Kecepatan, 5) Kelentukan, 6) 

Kelincahan,7)Keseimbangan, 8) koordinasi”. untuk menciptakan 

kepemimpinan yang baik dalam suatu pertandingan, maka seorang wasit harus 

memiliki komponen-komponen yang mendasari untuk pencapaian hasil yang 

baik yaitu harus memiliki kondisi fisik yang baik, diantara delapan komponen 

dasarkondisi fisik yang harus dimiliki ada dua komponen yang dominan bagi 

wasit yaitu, kecepatan dan daya tahan, dua komponen fisik inilah yang harus 

dimiliki oleh wasit, karena dalam tes kebugaran dua komponen inilah yang di 

tes,baikwasitditingkatPengcab, Pengprov, NasionalmaupunInternasional.  

Kecepatan menurutRobinson dalamArsil(2008:82) adalah 

“Kualitasyang memungkinkan orang bergerak, melaksanakangeraka-gerakan 
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yang samaatau tidak sama secepat mungkin”.Corbin dalamArsil(2008:82) 

“Kemampuanuntuk melangkah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu 

sesingkat mungkin”.JarverdalamArsil(2008:83) mengatakan kecepatan adalah 

“Kemampuan untuk bergerak dengan sangat baik, tepat dan cepat.Dari 

uraianahlidiatasdapatdisimpulkanbahwa kecepatan adalah kemampuan tubuh 

untuk melakukan aktivitas gerak dengan cepat, tepat dan memiliki hasil yang 

baik dari jarak tempuh yang dilakukan oleh tubuh.Mengarahkan Kemampuan 

tubuh dalam melawan beban sehingga mendapatkan hasil gerakan yang 

maksimal dalam menempuh suatu jarak. Dalam penyegaran wasit yang 

dilakukanPSSI ditingkatPengprovsampaiNasionaldua komponen fisik inilah 

yang menjadi pedoman bahwa seorang wasit dinyatakan memiliki fisik yang 

baik, apabila seorang wasit bisa mencapai ketentuan tes dari dua komponen 

fisik, yaitu kecepatan dan daya tahan. 

DayatahanmenurutArsil (2008:19) adalah “Sebagaiwaktu bertahan yaitu 

lamanya seseorang dapat melakukan sesuatu intensitas kerja dan jauh dari 

keletihan”.Singer dalamArsil (2008:20) “Bahwaindividu yang mempunyai 

daya tahan akan dapat mempertahankan pengeluaran energi (energy output) 

dengan waktu yang lama.JohnsendalamArsil (2008:20) “Kemampuan untuk 

menahankelelahandancepatnyapulihasalsetelah mengalami kelelahan”.Dari 

beberapa pengertian daya tahan diatas, dapat disimpulkan bahwa daya tahan 

adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi berulang-ulang dan 

kemampuan seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas pada jangka waktu yang 

lama tanpa mengalami kelelahan dan cepat pulih asal setelah mengalami 
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kelelahan.Dalam memimpin pertandingansepakbola yang memikidurasi 2x45 

daya tahan seorang wasit harus baik. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa daya tahan 

adalah kemampuan tubuh menghadapi kelelahan dalam waktu yang lama. 

Dengan daya tahan yang baik maka seorang wasit akan dapat memimpin 

pertandingan sesuai dengan peraturan permainan sepakbola yang ada. daya 

tahan yang dibutuhkan oleh seorang wasit adalah daya tahan aerobik, karena 

wasit akan memimpin pertandingan selama 2x45 menit bahkan bisa terjadi 

perpanjangan waktu 2x15 menit. Dengan kondisi fisik yang bagus maka wasit 

bisa memimpin pertandingan dengan baik, aman dan terkendali, dalam 

memimpinpertandingansepakbolaidealnyawasitdekatdengan bola yang 

dimainkan, yaitu dengan jarak 15-20 meter.Wasit bisa melakukan gerakan 

diagonal yang baik saat memimpin.Dan asisten wasit berada sejajar dengan 

pemain kedua terakhir dalam kondisi apapun.Hal inilah yang seharusnya 

dilakukanolehwasitdisaatmelaksanankantugasnyadilapangan, dan 

menyelesaikan pertandingan dengan baik. 

Berdasarkanpengamatandilapangan, Kesalahan-kesalahan dalam 

mengambil keputusan oleh wasit karena jauhnya wasit dari bola yang 

dimainkan. Saat memimpin pertandingan berdampak tidak dapat menguasai 

jalannya pertandingan. Akibatnya keputusan yang diambil tidak tepat sesuai 

dengan peraturan permainan yang sesungguhnya, jauhnya jarak antara wasit 

dengan bola yang dimainkan. dalam beberapa pertandingan, seperti turnamen 

U12 yang diadakanPengcab PSSIkotaPadang, Liga Pendidikan Indonesiadan 
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pertandingan Dekan Cup di Universitas Negeri Padang.Kalau ini dibiarkan 

maka wasit sepakbola kotaPadang tidak bisauntuknaikketingkat yang 

lebihtinggiatau sulit untuk berprestasi. 

Untuk itu peneliti tertarik mengetahui kondisi fisik wasit sepakbola kota 

Padang, sehingga dari hasil penelitian ini bisa menghasilkan suatu kesimpulan 

yang bisa menjadi langkah antisipasi dan evaluasi bagi kemajuan wasit 

sepakbola kota Padang nantinya. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakangmasalahdiatasmakamasalah yang ada 

dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Kesehatan yang dimiliki  

2. Daya tahan 

3. Kekuatan  

4. Kecepatan 

5. Kelincahan 

6. Penguasaan peraturan permainan 

7. Mental  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkanidentifikasimasalahdiatasdanfenomena yang 

penelititemukandilapangan, terlihat bahwa permasalahan dalam penelitian ini 

sangat luas. Oleh karena penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan, 

tenaga, waktu dan dana yang dimilki,makapenelitianini dibatasi pada kondisi 

fisik wasit sepakbola kotaPadang yang meliputi kecepatan dan daya tahan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah. Dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu: Bagaimana daya tahan dan kecepatan wasit sepakbola 

kotaPadang. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui : 

1. Kecepatan  yang dimiliki wasit sepakbola kota Padang. 

2. Daya tahan yang dimiliki wasit sepakbola kota Padang. 

F. KegunanPenelitian 

Denganselesainyapenelitianiniakan berguna bagi penulis sebagai: 

1. PersyaratanmendapatkanGelarSerjanaPendidikandi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. 

2. Bahan masukan bagi wasit sepakbola kotaPadang. 

3. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis atau 

penelitian yang relevan. 
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BAB II 

TINJAUAN  KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Teori 

1. Kepemimpinan Wasit Sepakbola 

“Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar 

mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang 

diinginkan”.Sutarnodalam Ike Kurniawan (2011:11) 

selanjutnyaSutarnodalam Ike Kurniawan(2011:11) mengemukakan bahwa 

“Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok orang 

yang terorganisir dalam usaha menetapkan 

danmencapaitujuan”.Kartinidalam Ike Kurniawan(2011:11) juga 

mengemukakan bahwa “Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi 

orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok”. 

SementaraThohadalam Ike Kurniawan(2011:11) mengartikan 

“Kepemimpinan adalah suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan 

suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu 

persoalan bersama”. 

Dari beberapadevenisiparaahli diatas tentang kepemimpinan, dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi 

orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Ada beberapa fungsi dari kepemimpinan http://referensi 

kepemimpinan,blogspot.com. 

a. Mengambil keputusan secara efektif 
b. Pengembangan imajinasi 
c. Pelaksanaankeputusandanmemberikandorongankepadapelaksana 
d. Pengendalian rencana 
e. Pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan  
f. Mengawasi, mengendalikanprilaku aggota yang dipimpin 
g. Sebagai pemersatu 
h. Sebagai panutan 

MenurutKartinidalam Ike Kurniawan(2011:12) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepemimpinan yaitu “1).Faktorinternal, merupakanfaktor 

yang berasal dari seseorang, seperti bakat, sifat, keturunan dan sebagainya. 

2). Faktor eksternal merupakanfaktor yang beradadi luardiriseseorang. 

Seperti Lingkungan, Agama, Sosial budaya, Pendidikan, Pekerjaan, dan lain 

sebagainya”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan bahwa 

kepemimpinan berfungsi sebagai panutan, pengarah, pemersatu, 

pengadildanpenghukum, kepemimpinanjugadipengaruhi oleh faktor dari 

individu tersebut dan faktor-faktor luar lainnya.Wasit adalah seseorang yang 

memimpin dalam suatu pertandingan 

danjugatermasukkedalamperangkatsuatupertandingan sepakbola,tanpa 

adanya wasit yang memimpin dalam suatu pertandingan sepakbola maka 

pertandingan tersebut tidak akan bisa berlangsung. Hal ini sesuai dengan 

PSSI (2008:3) bahwa “Wasit adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan memimpin suatu pertandingan dan telah memiliki sertifikat 

sebagai wasit”. 



13 
 

Sesuai pedoman dasar PSSI menjadi seorang wasit dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: C III tingkatPengcab, CII tingkatPengprov, 

C I tingkatNasional dan FIFA tingkat Internasional.  

Adapun fungsi wasit menurut PSSI (2009:30-31) yaitu : 
 

1. Menegakkan peraturan permainan 
2. Memastikan bola yang digunakan telah memenuhi persyaratan 
3. Memastikan perlengkapan yang dipakai pemain telah memenuhi         

persyaratan 
4. Bertindak sebagai pencatat waktu dan hasil 
5. Membuat keputusan untuk menghentikan, menunda, atau 

mengakhiri pertandingan karena adanya gangguan 
6. Memberihukuman terhadappelanggaran 
7. Menjalankan tindakan disiplin terhadap pemain yang melakukan  

pelanggaran, baik berupa peringatan (kartu kuning) atau 
pengusiran (kartu merah) 

 
Begitu juga dengan fungsi asisten Wasit antara lain:  
 
1. Memberikan isyarat apabila keseluruhan bagian bola telah keluar 

dari lapangan permainan 
2. Mengisyaratkan pihak mana yang berhak untuk suatu tendangan 

sudut, tendangan gawang atau lemparan kedalam 
3. Mengisyaratkan bahwa pemain dapat dihukumkarena berada 

dalam posisi ofsaid 
4. Memberikan isyarat apabila ada pergantian pemain 
5. Memberikan isyarat apabila terjadi pelanggaran atau insiden yang 

tidak terlihat ketika itu asisten wasit berada lebih dekat dari 
kejadian dari pada wasit 

 

Berpedoman pada fungsi wasit di atas maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi wasit yaitu: 1). Faktor internal seperti usia, kejujuran, adil, 

disiplin, kejelian, ketelitian, kepercayaan diri, motivasi dan lain sebagainya, 

2).Faktoreksternalseperti penonton, ofisial tim, sarana dan prasarana, 

pemain yang tidak mempunyaipengetahuantentangperturanpermainandan 

lain sebagainya. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wasit adalah 

seorang Pemimpin, Pengadil, Penegakaturandilapangandantanpaadanya 

seorang wasit pertandingan tidak bisa dilaksanakan.Wasit berfungsi sebagai 

Pengadil, Penengah, Pembimbing dan lain sebagainya. Seorang wasit 

dipengaruhi oleh faktor internal danfaktoreksternal. 

Seorang wasit harus mempunyai kepemimpinan yang baik, 

berpedoman pada pendapat para ahli diatas, kepemimpinan wasit yaitu suatu 

kemampuan seorang untuk membimbing mengarahkan, mempengaruhi, 

sekelompok orang (pemain) bekerja sama demi tujuan tertentu (pemain 

menginginkan kemenangan dan wasit menginginkan permainan berjalan 

dengan baik dan sukses). 

Bertitik tolak dari uraian diatas, tidak mungkin rasanya seorang 

wasit, asisten wasit dan wasit cadangan akan memimpin pertandingan  

secara adil dan bijaksana tanpa diiringi oleh kondisi fisik yang baik.  

2. Kondisi Fisik  

MenurutSerumpaetdalamAsril (2008:11) menyatakan bahwa kondisi 

fisik adalah “Keadaan fisik seseorang pada saat tertentu untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang dijadikanbebannya. Seseorang dapat dikatakan berada 

dalam kondisi fisik baik kalau ia mampu melakukan pekerjaan yang 

diberikankepadanyaatau yangdilakukannya tanpa kelelahan yang 

berlebihan”. SelanjutnyaSajoto(1988:57) mengemukakanbahwa “Kondisi 

fisik adalah salah satu prasyarat yang sangat diperlukan dalam setiap usaha 
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peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dikatakan dasar landasan titik 

tolak suatu awalan olahraga prestasi”. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat dikemukakan bahwa kondisi 

fisik merupakan semua kemampuan jasmani yang menentukanprestasi yang 

realisasinyadilakukanmelaluikemampuan pribadi.PrihastonodalamIke 

Kurniawan(2011:13) mengemukakan bahwa “Komponen kondisi fisik 

terdiri atas 2 bagian yaitu: kondisi fisik umum dan kondisi fisik khusus, 

kondisi fisik umum adalah kemampuan dasar untuk mengembangkan 

kemampuan tubuh yang terdiri dari: kekuatan, daya tahan, kecepatan, 

kelenturan,dan kelincahan”. SelanjutnyaFrohnerdalamSyafruddin(2005:39) 

mengemukakanbahwa “Latihankondisi fisik umum berarti latihan-latihan 

yang beraneka ragam untuk 

mengembangkankemampuandanmerupkandasaruntukmeningkatkankemamp

uankodisifisikumum. Sedangkan kemampuan kondisi fisik khusus 

merupakan kemampuan yang langsung dikaitkan dengan kebutuhan masing-

masing cabang olahraga”.JonathdanKrempeldalamSyafruddin(2005:40) 

mengatakan bahwa “bila kondisi dihubungkan dengan prestasi dalam suatu 

cabang olahraga tertentu, maka kondisi disini disebut dengan kondisi fisik 

khusus”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan bahwa: 

latihan kondisi fisik umummerupakansuatufundamenfisikdalamsetiap 

cabang olahraga. Ini berarti bahwa kondisi fisik umum merupakan semua 

kemampuan jasmani atlet secara umum yang merupakan kondisi awal tubuh 
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sebelum mengikuti latihan secara khusus yang dihasilkan melalui 

kemampuan pribadi dan diperlukan untuk semua cabang olahraga.Kondisi 

fisik merupakan suatu latihan yang optimal dari kemampuan kondisi yang 

menentukan prestasi setiap cabang olahraga. Dengan kata lain, setiap 

cabang olahraga atau disiplin tertentu membutuhkan kemampuan kondisi 

fisik khusus tersendiri dan spesifik. 

MenurutSyafruddin(2005:35). “Kondisi fisikjuga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: kekuatan, kecepatan, dayatahan, kelincihan, 

kelentukandandaya ledak”.Arsil (2000:17)Mengemukakanbahwa “Kondisi 

fisik berfungsi untuk meningkatkan perkembangan fisik padaumumnya 

(multileteral physical development), menyempurnakan teknik olahraga yang 

dipilih dan dibina, untuk meningkatkan dan menyempurnakan strategi dan 

cara belajar teknik”. 

Secara umum kondisi fisik yang diperlukan dalam masing-masing 

olahraga adalah sama, artinya setiap cabang olahraga memerlukan kondisi 

fisik dalam usaha mencapai prestasi yang optimal, 

begituhalnyawasitsepakbola. Seseorang dapat dikatakan dalam keadaan 

kondisi fisik yang baik kalau ia mampu melakukan pekerjaan yang 

dibebankankepadanyaatau yang ingindilakukannyatanpakelelahan yang 

berlebihan. 

3. Kondisi Fisik Wasit Sepakbola 
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Berpedoman pada bentuk tes kondisi fisik dan kebugaran wasit 

sepakbola yang dikeluarkan oleh FIFA ada dua komponen kondisi fisik 

yang harus dipunyai oleh seorang wasit yaitu daya tahan (endurance) dan 

kecepatan (speed). 

a. Kecepatan (speed) 

Jonathdankrempeldalamsyafruddin (2005:54) 

mengemukakanbahwa: 

Kecepatan secara fisiologis diartikan 
sebagaikemampuan yang berdasarkankelentukan 
(fleksibilitas), proses sistem persyarafandanalat-
alatotot untuk melakukan gerakan-gerakandalamsatu-
satuan 
waktutertentu.Sedangkansecarafisikaliskecepatandapa
tdiartikan sebagai jarak dibagi waktu dan hasil dari 
pengaruh kekuatan terhadap tubuh yang bergerak 
dimana kekuatan dapat mempercepat gerakan tubuh”. 
 
SelanjutnyaBafirmandanApri Agus(2008:100) “Kecepatan 

merupakan kemampuan 

tubuhmengarahkansemuasistemnyamelawanbeban, jarak dan waktu 

yang menghasilkan kerja mekanik”.SedangkanSajotodalamAsril 

(2008:17) mengatakan bahwa “Kecepatan adalah suatu kemampuan 

reaksi otot yang ditandai dengan pertukaran 

antarakontraksidanrelaksasinya yang menujukemaksimalan”. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya.JonathdankrampeldalamSyafruddin (2005:62-
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63) mengemukakanbahwa “Kecepatan dibatasi oleh faktor-faktor 

seperti: kekuatan otot, viskositas, kecepatan reaksi, 

kecepatankontraksi, antropometri, dayatahankecepatan atau daya 

tahan  aerobik dan koordinasi”. 

SelanjutnyadalamBafirmandanApriAgus(2008:10) 

mengemukakan bahwa:  

Kecepatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
sedangkan faktor tersebut 
tergantungpadajeniskecepatannya, seperti: 
kecepatanreaksi dipengaruhi oleh sistem syaraf, 
dayaorientasidanketajamanpancaindra. Kecepatan 
bergerak dipengaruhi oleh kekuatan otot, daya ledak, 
dayakoordinasigerakan, 
kelincahandankeseimbangan”. 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecepatan sangat 

dibutuhkan oleh seorang wasit sepakbola, karena seorang wasit 

sepakbola yang memiliki kecepatan yang baik akan mampu 

beradadekatdengantenpatterjadinyapelanggaranatau kejadian-

kejadian dalam memimpin suatu pertandingan. 

b. Daya tahan (endurance) 

Dayan tahan “Secaradefenitifdayatahanmerupakan 

kemampuan tubuh untuk mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh 

pembebanan dalam waktu yang relatif lama”. 

(Syafruddin,2005:67).KemudianYunusdalamIke 

Kurniawan(2011:10).Mengemukakan bahwa “Daya tahan 

merupakan kemampuan organisme tubuh untuk melakukan 

pembebanan selama mungkin baik secara statis 
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maupundinamistanpamenurunnyakualitaskerja”.SelanjutnyaWeineck

dalamSyafruddin(2005:67) mengemukakan bahwa “Daya tahan 

adalah kemampuan atlet mengatasi kelelahan fisik dan Psikis 

(mental)”. 

MenurutSyafruddin(2005:68) “Tujuanutama dari latihan daya 

tahan adalah meningkatkan kemampuan kerja jantung disamping 

meningkatkan kerja paru-paru dan sistem peredaran darah”. 

HecksondalamArsil(2000:21) juga mengemukakan bahwa “daya tahan 

dapat 

meningkatkankapasitasototseklerdanmetabolismeaerobickarenaadanyape

rubahanpembentukansistemenergidalammitokondriadanpeningkatankapa

sitasrespirator”. 

MenurutJonathdankrempeldalamSyafruddin(2005:73) “Faktor-

faktor yang mempengaruhi daya tahan yaitu kemampuan fungsi jantung, 

sistem peredaran darah, metabolisme tubuh, sistem pernafasan 

kemampuan organ-organ, koordinasi gerakan dan 

motivasi”.BompadalamAdnan Fardi(2004:32) mengklasifikasikan daya 

tahan atas daya tahan umum dan daya tahan khusus.Daya tahan umum 

adalah kemampuan sekelompok otot, sistem syaraf pusat, jantung 

danpernafasanataucardiorespiratory.Daya tahan menyangkut 

karakteristik setiap cabang olahraga.Arsil (2000:23) dayatahan lokal 

mengandung daya tahan otot.Sedangkan daya tahan umum dikenal daya 

tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan umum akan melibatkan 
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aktivitas otot-otot yang luas, serta diarahkan pada daya tahan jantung dan 

pernafasan yang lazim disebutdayatahancardiovaskuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Bagan Alur Daya Tahan 

Sumber :Pembinaankondisifisik, Arsil(2000:23) 

Sedangkan yang dimaksud dengan 

latihandayatahanselanjunyadisebutendurance adalah latihan yang 

bertujuan  untuk meningkatkan kemampuan seluruh 

tubuhuntukselalubegerakdalam tempo sedang sampai cepat, dengan 

waktu yang cukup lama, sedangkan yang dimaksutdenganendurance 

adalah kemampuanseseorang melaksanakan gerak dengan seluruh 

tubuhnya dalam waktu yang cukup lama 
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denganwaktusendangsampaicepat, tanpa mengalami rasa sakit dan 

kelelahan yang berati. Ike Kurniawan (2011:20). 

Para ahli fisiologi berpendapat bahwa latihan endurance adalah 

sangat penting bagi semua cabang olahraga.Walaupun perbedaan 

kebutuhan atau tuntutan setiap cabang olahraga tersebut. Ada sejumlah 

metode atau cara latihan untuk meningkatkan kapasitas daya tahan atau 

endurance, mulai dari latihan interval training sampai latihan-latihan 

jarak jauh dalam tempo rendah. Pada dasarnya latihan lari, sepeda, dan 

berenang adalah merupakan latihanendurance (Sajoto1988). 

Dari pendapat para ahli diatasdapatdisimpukanbahwadayatahan 

adalah kemampuan tubuh menghadapi kelelahan dalam waktu yang 

lama. Dengan daya tahan yang baik maka seorang wasit akan dapat 

memimpin pertandingan sesuai dengan peraturan permainan sepakbola 

yang ada, daya tahan yang dibutuhkan oleh seorang wasit adalah daya 

tahan aerobic, karena wasitakanmemimpinpertandinganselama 2x45 

menit bahkan biasaterjadi perpanjangan waktu 2x15 menit. 

B. Kerangka Konseptual 

Wasit sepakbola adalah seorang yang memimpin dalam suatu 

pertandingandantermasukkedalamperangkatsuatupertandingan, tanpa adanya 

wasit yang memimpin dalam suatu pertandingan maka pertandingan tersebut 

tidak bisa berlangsung. 

Kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan 

dalam setiap usahapeningkatanprestasiseseorang,bahkandikatakandasar 
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landasan titik tolak satu awalan olahraga prestasi.Dengan demikian kondisi 

fisik yang baik diduga akan membuat seorang wasit dapat memimpin suatu 

pertandingan dengan baik. Walaupunmasiadafaktorlain yang mempengaruhi 

keadaankondisifisiksepertinyasudahdapatdiprediksi kemampuan dalam 

memimpin pertandingan. 

Untuklebihjelasnyakerangkakonseptual diatas dapat 

dilihatpadagambardibawahini: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 

C. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan kajianteori yang dikemukakanmakapertanyaanpenelitian 

adalah: 

1. Bagaimana Kecepatan wasit sepakbola kota Padang? 

2. Bagaimana Daya Tahan wasit sepakbola kota Padang? 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti 

bertujuan mengungkapkan sesuatu apa adanya.Sebagai mana yang 

dikemukakanArikunto, S (2003:10) bahwa: “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesistertentu, tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan”. 

B. Tempat danWaktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di GOR AgusSalimkotaPadang. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 juni 2012. 

C. DefenisiOperasional 

Sehubungan dengan penelitian ini agar tidak ada kesalahan peneliti 

dalam memahami istilah, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 

Kondisi fisikberasaldarikat “Condition” (bahasalatin) yang berarti 

keadaan. MenurutHarsonodalam Ike Kurniawan(2011:23) “Kondisi fisik 

adalah kemampuanfungsionaldariseluruhsistemtubuh” komponen-komponen 

kondisi fisik dalam penelitian ini terdiri dari. 

 

 

1. Kecepatan  
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Kecepatan dalam penelitian ini adalah waktu yang ditempuh 

dalam jarak 40 meter dalam satuan detik dengan menggunakan bentuk 

kecepatan sesuai yang dikeluarkan oleh FIFA tahun 2009 yaitu fitness 

test for referess and assistant referess6x40 meter. Dengan waktu <6,4 

detik, penelitian dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari 6 kali 

pengulangan. 

2. Daya tahan 

Daya tahan dalam penelitian ini adalah waktu yang ditempuh 

dalam jarak 150 meter dalam satuan detik dengan menggunakan bentuk 

tes dayatahandalampeneltianinidigunakanbentuk tes daya tahan sesuai 

dengan yang dikeluarkan oleh FIFA tahun 2009 yaitu fitness test for 

referess and assistant referess20 x 150 meter dengan waktu 30 detik, 

penelitian dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari 20 kali 

pengulangan.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini diambil pada seluruh wasit sepakbolakota 

Padang yang aktif dan terdaftar sebagai anggota wasit sepakbola kota 

Padang yang berjumlah 30 orang.  

 

 

 

Tabel. 1 : Jumlah Wasit Sepakbola Kota Padang 
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Tingkatan Populasi Sampel 
FIFA 1 1 

CI 12 12 
CII 1 1 
CIII 16 16 

Jumlah 30 30 
 

(Sumber data :Pengurus Cabang PSSI Kota Padang Tahun 2012) 

2. Sampel 

Berpedoman kepada populasi maka sampel yang diambil 

menggunakan teknik total sampling. Hal ini sesuai denganapa yang 

dikemukakanolehArikunto, S (2003;34) “Bahwa jumlah populasi yang 

kurang dari seratus orang, lebih baik semuanya diambil menjadi sampel”. 

Maksudnya objek yang digunakan adalah seluruh wasit sepakbola kota 

Padang. 

E. Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini yaitu: data primer, data yang 

diambil langsung melalui tes kebugaran wasit sepakbola. 

b. Sumber data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil langsung dari 

perkumpulan wasit sepakbola kota Padang. 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknikpengumpulaan data dalampenelitian ini adalah dengan mengukur 

kecepatan lari 6 x 40 meter dengan waktu rata-rata 6,4 detik, diikuti dengan 

pemulihan1.30 menituntukberjalankembaliketempatstart. Dan juga tes daya 

tahanLari 20 x 150 meter dengan waktu rata-rata 30 detik, diikuti dengan 

pemulihan selama 40 detik untuk berjalan sepanjang 50 meter menuju ke start 

yang kedua dan seterusnya. (Kedua tes di atas berdasarkan petunjuk tes 

kesehatan/kebugaran wasit FIFA). 

G. IntrumenPenelitianPelaksanaanTes 

Pelaksanaan Tes 

1. Teskecepatan lari 6 x 40 meter (sprint) 

Tujuan  : Mengukur kemampuan kecepatan 
 

Alat  :-Stop Watch- Bendera Star       - Lintasan             - Peluit 

  - Meteran - Nomor Dada- Pena dan Kertas 

 
Gambar 1. Bentuk tes kecepatan 

Sumber :FIFA fitness test for referees and assistant referees tahun 2009 

 CaraPelaksanaanTes: 

Finish

sprint

Start 1.5 m

40 m
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Peserta dibagi dua kelompok, berdiri di belakang garis start dengan 

jarak 1,5 meter, dengan sikap start melayang. 

Padasaatpesertatelahmelewatigarisstart bendera diangkat oleh starter dan 

waktu mulai dihitung oleh timer, peserta berusaha lari secepat mungkin 

mencapai garis finish.Tiappesertamelakukan 6 kali pengulangan dengan 

jarak tempuh 40 meter. Dengan waktu < 6,4 detik, dan masa pemulihan 1 

menit 30 detik sambilberjalankembalikegarisstart. 

Tabel 1 
Kriteria interval waktu yang digunakan untuk tes kecepatan 

Kelas interval Kategori 

< 6,4 detik Baik sekali 

6,4 Baik 

 6,4 detik Kurang 

Sumber: FIFA fitness test for referees and assistenrefereess. 

2. Tes daya tahan lari 20 x 150 meter 

Tujuan: mengukur kemampuan daya tahan dengan intensitas 

yang tinggi 

Alat : - Stop Watch   - Peluit 

  - Meteran   - Pena dan Kertas 

    - Lintasan  Atletik     - Nomor Dada 

    - Bendera Star 

 
 

  Finis 2   150 mtr 
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  50 mtr 

Star 1                       tar2 
                   t 
 
 
                          50 mtr 
 
                                                                                                    Finis 1 
                                                             150 mtr 

 

Gambar 2. Bentuk tes Daya Tahan 

Sumber : FIFA Fitness Test For Referee and assistant Referesstahun 2009  

CaraPelaksanaan Tes: 

Peserta dibagi dua kelompok, setiap peserta sebelum peluit 

berbunyi mesti sampai di area jalan atau posisi start 1 dan start 

2.Pesrtabersiap-siapmengambil posisi startmelayang, sewaktu peluit 

dibunyikan dan bendera diangkat 

olehstarterparapesrtamemulailarisampai ke finis yang telah 

ditentukandengan jarak tempuh 150 dengan waktu 30 detik dan starter 

mencatatwaktupesrta yang masukpada garis finis, sampai pada garis 

finis peserta melakukan pemulihan dengan cara berjalan menuju garis 

start yang kedua dengan jarak tempuh 50 meter dan waktu 40 detik. 

Pada peluit berikutnyaparapesertabelarikembalisepanjang 150 meter 

dengan waktu 30 detik dan diikuti dengan pemilihan sambil berjalan 

sepanjang 50 meter dengan jangka waktu 40 detik kembali. 
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Seluruh rangkaian ini sama dengan 1 lap/keliling, jumlah yang 

harus dicapai adalah sebanyak 20 kali start. 

Table 2 
Kriteria interval waktu yang digunakan untuk tes Daya Tahan 

Kelas interval Kategori 

< 30 detik  Baik sekali 

30 detik Baik 

 30 detik Kurang  

 
 Sumber.FIFA fitness tes for referee and assistant referees tahun 2009 

H. Prosedur Penelitian 

1. Mendapat rekomendasi untuk melakukan penelitian terhadap wasit 

sepakbola kota Padang. 

2. Melakukan tera alat ukur dari dinas perindustrian dan perdagangan UPTD 

balai tentang pemeriksaan. 

3. Mendapatkan izin penelitian dari Pengurus cabang PSSI kota Padang. 

4. Menyiapkan tenaga pembantu. 
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Table 3 
Tenaga Pembantu 

NO NAMA KETERANGAN 

1. Alfindo R Timer 

2. Alan Putra Timer 
3. M. Ariadi Pencatat Waktu 
4. FeriSupriadi Pencatat Waktu 

5. Ilham  Starter 

6. Mulyadi Starter 

7. Fajri Ibrahim Dokumentasi 

 

I. TeknisAnalisis Data 

Setelah hasil data dilapangan 

dikumpulkanselanjutnyadilakukanpengelolahan data berdasarkan data yang 

terkumpul dan telah memenuhi syarat untuk dianalisa, teknik analisa data 

dilakukan dengan menggunakan deskriptif yang menggunakan tabulasi 

frekuensi dan rata-rata dan dibantu dengan program Komputer SPSS V. 12 

dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
N
F  x 100% 

P = Parsentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah Sampel Responden. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari 

deskriptif data, analisis data dan pembahasan. Data yang dianalisis sesuai dengan 

hasil temuan faktual di lapangan seperti apa adanya. Hasil analisis ini merupakan 

gambaran tingkat kondisi fisik yang dimiliki oleh wasit sepakbola Kota Padang. 

A. Deskriptif Data 

1. Kecepatan  

Berdasarkan hasil tes kecepatan, diperoleh skor maksimum 

6,29tergolong kategori baik sekali dan skor minimum 5,28 tergolong 

kategori baik sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

2. Daya Tahan 

Berdasarkan hasil tes daya tahan, diperoleh skor maksimum 32,93 

detiktergolong kategori kurang dan skor minimum 28,48 detiktergolong 

kategori baik sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

B. Analisis Data 

Analisis data penelitian dilakukan secara berurutan sesuai dengan 

urutan pada pertanyaan dan tujuan penelitian. Semua data dianalisis secara 

statistik deskritif dengan tabulasi frekuensi.  

1. Kecepatan 

Berdasarkan hasil tes lari 6x40 meter wasit sepakbola Kota Padang 

diperoleh data distribusi sebagai berikut : 
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Dari histogram di atas dari 30 orang wasit, 30 orang (100%) 

memiliki kecepatan  < 6,4 detik tergolong kategori baik sekali. Sedangkan 

untuk kategori baik dan kurang tidak ada (0%) dimiliki oleh wasit 

sepakbolaKota Padang. 

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat dikemukakan bahwa 

kemampuan kecepatan  wasit sepakbola Kota Padang dikategorikan baik 

sekali. Dengan demikian pertanyaan penelitian yang menyangkut 

kecepatan dapat terjawab. 

2. Daya Tahan   

Berdasarkan hasil tes lari 20x150 meter  wasit sepakbola Kota 

Padang dapat diperoleh data distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4 : Distribusi Frekuensi Daya Tahan Wasit Sepakbola 
Kota Padang 

No Kelas Interval
Frekuensi 

Kategori Absolut 
(Fa) Relatif (%) 

1 < 30 detik  10 33,33 Baik Sekali 

2 30 detik 1 3,33 Baik 

3 > 30 detik 19 63,33 Kurang  

Jumlah 30 100 - 

Rata-rata 30,49 Kurang 

Skor Maxsimum 32,93 Kurang 

Skor Minimum 28,48 Baik Sekali 

 
Sumber : FIFA Fitness Test for Referee and Assistant Referees tahun 2009 
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tahan. Agar lebih jelasnya jawaban dari pertanyaan dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Kecepatan 
 

Rata-rata tingkat kecepatan yang dimiliki wasit sepakbola Kota 

Padang 5,69 detik dikategorikan baik sekali. Agar seorang wasit sepakbola 

Kota Padang dapat menciptakan kepemimpinan yang baik dalam suatu 

pertandingan, maka seorang wasit harus memiliki kecepatan yang baik 

sekali.  

Menurut Julius Dede (mantan wasit FIFA, pengawas pertandingan 

devisi utama, biro wasit Pengprov Sumbar) dalam pembukaan acara 

penataran wasit sepakbola tingkat provinsi yang bertempat di kampus II 

UNP Lubuk Buaya,Bulan Mei 2012mengutarakan bahwa Apabila seorang 

wasit sepakbola memiliki kecepatan yang baik sekali, maka di dalam 

memimpin sebuah pertandingan akan dapat mengambil keputusan dengan 

tepat. Dengan kecepatan yang dimilikinya, seorang wasit akan tetap dekat 

dari pada bola, sehingga dapat dengan mudah melihat situasi dan kondisi 

permainan yang sedang berlangsung diantara kedua kesebelasan.  

Selanjutnya, seorang wasit akan mudah untuk memimpin 

pertandingan dan dapat menguasai jalannya pertandingan. Sebaliknya, 

apabila seorang wasit tidak memiliki kecepatan yang baik sekali, maka 

dalam suatu pertandingan sepakbola, kepemimpinan seorang wasit akan 

sangat terganggu dan kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan serta 

dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu tim yang bertanding.  
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Diantaranya disebabkan; karena jauhnya seorang wasit dari pada 

bola dalam memimpin pertandingan sering tidak bisa menguasai jalannya 

pertandingan yang mengakibatkan pengambilan keputusan tidak tepat 

dengan peraturan permainan yang sesungguhnya atau salah dalam 

mengambil keputusan,  kurangnya kerjasama antara wasit dengan asisten 

wasit, sering wasit terlambat pada tempat terjadinya pelanggaran, waktu 

serangan balik wasit sering terlambat dalam menempatkan posisinya, dan 

yang sangat penting yaitu jauhnya wasit dengan bola yang dimainkan. Kalau 

ini dibiarkan maka penampilan wasit sepakbolaKota Padang akan terganggu 

dan kepemimpinannya sebagai seorang wasit akan dinilai buruk serta dapat 

menjatuhkan citra wasit dalam persepakbolaan.  

Kecepatanyang baik sekali akan mampu memperlihatkan 

penampilan wasit dengan baik secara maksimal, meskipun kedua 

kesebelasan bermain dengan tempo permainan yang cepat. Oleh sebab itu, 

unsur kecepatan yang dimiliki oleh wasit Kota Padang perlu dipertahankan 

yang salah satunya dapat melalui proses latihan yang disusun berdasarkan 

program latihan yang sudah terencana dan sistematis agar menjadi lebih 

baik.  

Berkenaan dengan hal tersebut Suharno (1993:9) mengemukakan 

bahwa “kecepatan  wasit dapat tinggi tergantung dari potensi sejak lahir dan 

hasil latihan secara teratur, cermat dan tepat”. Di samping itu, para wasit 

juga dapat melatih kecepatan dengan berbagai bentuk latihan, seperti latihan 

speedplay. Seorang wasit dapat memimpin suatu pertandingan dengan baik 
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tidak hanya memiliki kecepatan saja, tapi seorang wasit juga harus 

mempunyai daya tahan yang baik. Sehingga wasit dapat memimpin 

pertandingan dengan baik jauh dari kericuhan. 

2. Daya Tahan 

Rata-rata tingkat daya tahan yang dimiliki wasit sepakbola Kota 

Padang 30,49 detik dikategorikan kurang, artinya wasit sepakbola Kota 

Padang tidak memiliki daya tahan  yang baik. Apabila seorang wasit tidak 

memiliki daya tahan  yang baik, maka dapat mempengaruhi kualitas 

penampilan wasit. Hal ini disebabkan, dalam suatu pertandingan seorang 

wasit dituntut mampu bergerak lebih lama tanpa mengalami kelelahan yang  

berarti dalam melaksanakan tugasnya.  

Seorang wasit harus bergerak selalu mengiringi di mana bola di 

mainkan. Dengan waktu 2x45 menit dengan luas lapangan 110x75 meter. 

Jika seorang wasit tidak memiliki daya tahan yang baik, maka dia akan 

kesulitan untuk mengikuti jalannya suatu pertandingan, walaupun wasit 

tersebut memiliki kemampuan penguasaan peraturan permainan yang baik. 

Daya tahan yang baik  juga dapat meningkatkan kesegaran jasmani 

seorang wasit dan dapat meningkatkan kondisi fisik wasit sehingga dapat 

menampilkan kondisi fisik yang dibutuhkan secara prima. Walaupun unsur 

kondisi fisik yang lainnya bagus tetapi tidak didukung oleh daya tahan yang 

bagus akan sangat mempengaruhi pencapaian prestasi wasit sepakbola.  

Apabila daya tahan yang dimiliki wasit sepakbola kurang berarti 

dalam hal ini kesegaran jasmani wasit menurun sehingga wasit tidak dapat 



39 
 

bertahan cukup lama dalam memimpin pertandingan. Hal ini dapat 

mempengaruhi kepemimpinan wasit sepakbola di lapangan pertandingan, 

seperti kelelahan, kurang bersemangat, sering terjadinya kesalahan-

kesalahan dalam mengambil keputusan dikarenakan jauh dari bola atau 

tidak sanggup berlari cepat untuk mengikuti tempo permainan yang berjalan 

cepat.  

Agar dapat mengatasi terjadinya kegagalan dalam kepemimpinan 

seorang wasit di lapangan, harus memiliki daya tahan yang baik seperti daya 

tahan aerobik. Oleh sebab itu harus perlu di tingkatkan secara sistematis 

agar menjadi lebih baik. Hal senada juga di ungkapkan oleh Purwanto 

(mantan wasit FIFA, instruktur Fisik wasit PSSI)  pada acara refresing wasit 

nasional CI wilayah Sumatra pada tanggal 21-24 Mei 2010 yang  bertempat 

di Bengkulu mengatakan bahwa daya tahan bisa ditingkatkan dengan 

program latihan yang terarah dan latihan yang teratur.  

Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode latihan interval dengan durasi latihan yang lama 

seperti lari 45 menit. Para pelatih juga dapat memberikan latihan seperti 

latihan lari jarak jauh. Selanjutnya, Syafruddin (1999:52) Tujuan utama dari 

latihan daya tahan adalah meningkatkan kemampuan kerja jantung 

disamping meningkatkan kerja paru-paru dan sistem peredaran darah. 

Ketiga fondamen ini merupakan bagian untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan fisik yang lainnya.  
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Kemampuan daya tahan yang dimiliki oleh wasit sepakbola Kota 

Padang kurang, maka harus perlu ditingkatkan melalui latihan yang 

terprogram secara sistematis.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu 

dapat dikemukakan kesimpulan bahwa : 

1. Rata-rata tingkat kecepatan yang dimiliki wasit sepakbola Kota Padang 

5,69 detik  tergolong kategori baik sekali. 

2. Rata-rata tingkat daya tahan yang dimiliki wasit sepakbola Kota Padang 

30,49 tergolong kategori kurang. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis menyarankan kepada : 

1. Pembina perwasitan sepakbola Kota Padang untuk dapat memperhatikan 

tingkat kondisi fisik yang dimiliki wasit sepakbola Kota Padang saat 

sekarang agar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik, Terutama daya tahan. 

2. Wasit sepakbola Kota Padang untuk dapat mempertahankan kemampuan 

kecepatan  melalui metode latihan yang sudah ada seperti speed play 

,interval running dan meningkatkan kemampuan daya tahan  melalui 

latihan lari jarak jauh,interval training dan jalan jarak jauh.  

3. Peneliti lanjutan untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kepemimpinan wasit dalam memimpin pertandingan, yang belum dibahas 

dalam penelitian ini. 
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Lampiran 1 

Hasil tes Lari 6 x 40 meter 
 

NO. 
 
 

NAMA 

 
Rata‐rata 

PENGULANGAN / SERI  
1 2 3  4  5  6

1.  WAHYU PERMANA 
(CIII PENGCAB) 

5.61  5.40  5.41  5.72  5.62  5.72  5.79 

2.  SYAMSUL BAHRI  
(CIII PENGCAB) 

5.56 5.69 5.28 5.50  5.29  5.72 5.89

3.  HUSNUL HADI 
(CI NASIONAL) 

5.99 5.53 6.25 6.01  6.00  6.28 5.87

4.  NADIA INTAN LESTARI 
(CII PENGPROV) 

5.70 5.62 5.66 5.47  5.85  5.84 5.79

5.  DEVIO FERNANDO 
(CIII PENGCAB) 

5.87  5.72  6.02  6.00  6.00  5.60  5.91 

6.  FADLI 
(CIIIPENGCAB) 

5.44  5.44  5.59  5.47  5.56  5.59  5.03 

7.  MEGI P 
(CIIIPENGCAB) 

5.76  5.22  6.00  6.04  5.68  5.59  6.03 

8.  ARDO OKI L. 
(CIII PENGCAB) 

5.42  5.47  5.46  5.22  5.44  5.50  5.40 

9.  NUKI SAPUTRA 
(CI NASIONAL) 

5.50 5.44 5.91 5.34  5.50  5.34 5.45

10.  ASPRIANTON 
(CI NASIONAL) 

5.94 5.88 6.21 5.57  6.06  5.92 5.77

11.  ANGGA RAMADIAN 
(CI NASIONAL) 

5.65  5.66  5.54  5.53  5.58  5.64  5.96 

12.  EDO HERNIO 
(CIII PENGCAB) 

6.25  6.13  6.21  5.58  6.67  6.12  6.52 

13.  AZIZAH ALFIONITA 
(CI NASIONAL) 

5.59  5.07  5.44  5.86  5.40  5.62  6.14 

14.  FOBI GUNTALA 
(CIII PENGCAB) 

6.17  5.92  6.53  5.97  6.30  6.00  6.32 

15.  IYELKA ILYAS 
(CINASIONAL) 

6.29 5.96 6.24 5.47  6.47  6.40 7.20

16.  VIVI HANDAYANI 
(CIIIPENGCAB) 

6.18 5.78 6.06 6.20  6.06  6.50 6.47

17.  HERMAN 
(CI NASIONAL) 

5.54  5.79  5.18  5.68  5.98  5.47  5.18 

18.  RIHUL MUNANDAR 
(CI NASIONAL) 

5.35  4.32  5.86  5.49  5.61  5.55  5.25 

19.  DISMAN 
(CIIIPENGCAB) 

5.75  5.58  6.69  5.73  5.62  5.36  5.76 

20.  HENDRIK 
(CIII PENGCAB) 

5.85  6.03  6.56  5.84  5.48  5.65  5.59 

21.  TAHERI 
(CIIIPENGCAB) 

5.58 5.31 5.83 6.70  5.32  5.08 5.28

22.  EDO WIRADANA 
( FIFA ) 

5.45 4.80 5.90 6.80  5.21  4.87 5.10

23.  RICO CANDRA N 
(CIII PENGCAB) 

5.35  5.16  5.66  4.96  5.48  5.47  5.36 

24.  M. IQBAL 
(CIII PENGCAB) 

5.79  5.55  5.40  5.90  5.97  5.90  6.02 

25.  M. ARNANDO 
(CI NASIONAL) 

5.48  5.69  5.31  5.82  5.40  5.60  5.06 
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NO. 

 
 

NAMA 

 

Rata‐rata 

PENGULANGAN / SERI  

1 2 3 4  5  6

26.  AGUNG S 
(CI NASIONAL) 

5.53 5.56 6.09 5.28 5.11 5.60  5.35

27.  PRIADI LISKA 
(CI NASIONAL) 

5.74  6.25  5.42  6.36  5.58  5.68  5.15 

28.  ANDREAS  
(CI NASIONAL) 

5.77  5.92  5.79  5.54  6.06  5.79  5.52 

29.  RAJA ZOMI C. 
(CIIIPENGCAB) 

5.28  5.14  5.19  5.46  5.11  5.50  5.25 

30.  RAHMAD HIDAYAT 
(CIII PENGCAB) 

5.60 5.35 5.55 5.47 5.18 6.00  6.05
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Hasil Tes Daya Tahan 20x150 m 

No.  NAMA 

PENGULANGAN / SERI 

Rata‐
rata 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  WAHYU PERMANA (CIII PENGCAB)  30.86 30.56 30.18 30.05 30.00 30.28 30.56  30.31  29.01 30.15 30.27

2  SYAMSUL BAHRI (CIII PENGCAB)  31.16 30.41 30.18 30.28 29.31 30.31 28.41   31.02   31.18 32.01 31.46

3  HUSNUL HADI (CI NASIONAL)  30.98 30.41 30.32 30.44 30.40 30.68 30.42   30.76   30.15 30.30 30.12

4  NADIA INTAN L  (CI1 PENGPROV)  31.19 30.63 30.01 30.44 31.00 32.17  31.14   30.70  30.27 30.11 30.36

5  DEVIO FERNANDO (CIII PENGCAB)  31.20 30.63 30.32 31.17 30.12 30.61 31.30   31.62   31.15 31.77 32.04

6  FADLI  (CIIIPENGCAB)  30.33 30.10 30.32 31.44 30.00 30.41 28.41   30.31   30.42 28.30 30.15

7  MEGI P (CIIIPENGCAB)  30.86 30.44 30.01 30.31 29.40 30.62 30.84   30.11   30.43 31.86 30.22

8  ARDO OKI L.  (CIII PENGCAB)  31.10 30.44 30.81 30.31 30.45 30.44 27.30   31.01   30.43 29.72 30.56

9  NUKI SAPUTRA (CI NASIONAL)  28.48 30.44 27.81 30.31 29.00 30.71 27.30   28.19   27.41 28.30 27.11

10  ASPRIANTON (CI NASIONAL)  30.20 30.00 30.81 30.70 30.81 30.41 30.44  30.84  28.19 30.34 31.82

11  ANGGA RAMADIAN  (CI NASIONAL)  28.97 29.31 27.81 30.70 29.00 29.11 27.30  28.19  27.41 29.72 27.11

12  EDO HERNIO (CIII PENGCAB)  32.93 30.44 27.81 30.21 30.41 30.71 30.84   31.00   31.86 30.93 32.14

13  AZIZAH ALFIONITA (CI NASIONAL)  31.01 30.33 30.76 30.01 29.41 31.45 30.81   30.01  30.17 31.28 32.28

14  FOBI GUNTALA (CIII PENGCAB)  31.21 30.11 30.80 30.80 30.28 30.00 30.81  31.81  31.27 32.17 34.05

15  ILYEKA ILYAS (CI NASIONAL)  30.96 30.81 30.80 30.34. 30.28 30.00 29.77  30.01  29.77 30.17 31.70

16  VIVI HANDAYANI (CIII PENGCAB) 31.02 30.111 30.76 30.18 30.28 30.00 31.81   30.01   29.77 31.27 30.45

17  HERMAN (CI NASIONAL)  30.25 30.11 29.11 30.00 28.81 27.41 30.00   31.81   28.32 30.00 31.19

18  RIHUL MUNANDAR (CI NASIONAL)  29.68 30.81 29.00 30.00 27.74 29.70 31.17   30.11   32.11 31.70 27.45

19  DISMAN (CIII PENGCAB)  29.53 30.11 30.01 30.46 29.41 30.71 30.11   29.71   28.70 29.14 28.19

20  HENDRIK (CIII PENGCAB)  31.65 30.43 30.84 30.20 30.84 31.04 30.36   34.19   32.43 33.14 31.47

21  TAHERI  (CIIIPENGCAB)  30.89 30.82 30.01 30.46 29.41 30.44 30.36   30.72   30.11 31.78 30.19

22  EDO WIRADANA (FIFA)  29.63 30.82 30.41 30.46 29.41 30.18 30.14  29.72  28.70 29.14 28.19

23  RICO CANDRA N (CIII PENGCAB)  29.77 29.30 30.15 30.18 30.81 30.86 30.17  30.61  30.11 30.56 29.33
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24  M. IQBAL  (CIII PENGCAB)  30.92 30.11 30.26 30.63 30.56 30.71 31.18   30.09   30.45 31.02 32.67

25  M. ARNANDO (CI NASIONAL)  29.81 29.00 27.41 30.26 28.11 30.43  27.11   30.41  27.67 29.00 28.79

26  AGUNG S (CI NASIONAL)  29.39 29.30 27.41 30.26 28.11 30.11  30.60   30.30  27.00 28.17 30.19

27  PRIADI LISKA (CI NASIONAL)  29.86 30.17 30.35 30.26 29.00 30.11  27.11   30.30  30.41 29.00 30.19

28  ANDREAS  (CI NASIONAL)  31.54 29.18 30.35 30.71 28.11 30.43  30.60   31.00  30.41 31.17 31.84

29  RAJA ZOMI C.  (CIIIPENGCAB)  29.20 30.35 30.00 30.26 30.19 30.43 27.11   31.00   27.67 28.17 30.19

30  RAHMAD HDAYAT (CIII PENGCAB)  30.00 30.35 30.17 30.71 30.19 30.88  30.60   30.00  30.41 30.00 30.19
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Hasil Tes Daya Tahan 20x150 m 
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No. NAMA 
PENGULANGAN / SERI 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 WAHYU PERMANA (CIII PENGCAB)  30.68 30.32  31.28 31.20 31.20 32.18 30.47  35.09  33.44 30.68 

2 SYAMSUL BAHRI(CIII PENGCAB)  31.55  31.67  31.87  31.15  31.44  32.18  32.60  31.45  31.60  31.55  

3 HUSNUL HADI (CI NASIONAL)  30.55 33.31  32.07  31.48  31.10  31.66  32.60  31.10  31.10  30.55 

4 NADIA INTAN L (CIIPENGPROV)  31.09  31.60  33.54  31.48  34.01  30.28  32.08  31.10  31.60  31.09  

5 DEVIO FERNANDO (CIII PENGCAB)  31.56  50.55  31.33  30.41  32.43 31.34  31.40  31.81  32.07  31.56  

6 FADLI (CIII PENGCAB)  30.15  31.78  31.33  28.31  31.08  31.73  30.18  30.47  31.10  30.15  

7 MEGI P(CIII PENGCAB)  30.32  30.79  31.81  31.68  31.79  31.72  30.68  31.48  32.27  30.32  

8 ARDO OKI L (CIIIPENGCAB)  30.82  31.89  32.41  31.20  33.11  31.29  31.30  35.01  32.66  30.82  

9 NUKI SAPUTRA (CI NASIONAL)  27.09  28.81  28.76  28.55  30.31  30.41  30.57  30.05  27.20  27.09  

10 ASPRIANTON (CI NASIONAL)  30.41 30.32 28.81 30.19 30.41 30.00 29.41 30.76 30.05 30.41 

11 ANGGA R  (CI NASIONAL)  29.66 29.52 28.76 28.20 30.11 30.35 28.57 30.81 27.11 29.66 

12 EDO HERNIO  (CIII PENGCAB)  31.11  33.16  34.30  31.10  33.76  31.11  31.39  31.70  32.01  32.66  

13 AZIZAH ALFIONITA  (CI NASIONAL)  30.77 31.09  31.61 31.29 31.29 31.24  31.48  32.24  31.72 30.10 

14 VOBI GUNTALA (CIII PENGCAB)  34.17 31.05 31.11 31.00 31.71 30.26 31.07 31.18 31.07 29.40 

15 ILYELKA ILYAS(CI NASIONAL)  34.17 30.77 31.05 30.61 32.13 31.71 31.46 33.11 31.07 31.40 

16 VIVI HANDAYANI (CIII PENGCAB)  31.19  31.45  31.77  31.05  30.61  30.29  32.09  31.28   31.28  31.15 

17 HERMAN (CI NASIONAL)  30.45  29.44  30.51  30.43  29.72  31.24  29.26  31.28   31.37  31.15 

18 RIHUL MUNANDAR (CI NASIONAL)  28.53  29.30  29.59  30.24  28.09  29.46  30.28  30.28  30.11  27.00  

19 DISMAN (CIIIPENGCAB)  29.63  29.00  27.41  30.00  30.02  30.47  30.01  29.00   29.06  29.52 

20 HENDRIK (CIIIPENGCAB)  30.49  32.02  32.81  33.45  31.70  31.39  32.11   31.46  31.44  32.43 

21 TAHERI (CIIIPENGCAB)  31.31  30.44  30.78  31.04  32.19  31.47  31.28  33.20  30.04  31.29  

22 EDO WIRADANA (FIFA)  29.11 29.63 30.14 30.00 29.74 28.83 30.02 29.47 29.06 28.81 

23 RICO CANDRA N (CIIIPENGCAB)  29.63 29.00 30.00 28.47 28.83 29.39 30.14 29.00 28.42 29.52 

24 M.IQBAL (CIII PENGCAB)  31.41  31.11 31.76  30.39  30.29  31.20  31.66  31.01  31.55  30.37  

25 M. ARNANDO ( CI NASIONAL )   29.33  28.09  30.66 29.46  28.77  30.86  31.70   33.04 32.76   32.76 
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26 AGUNG S (CI NASIONAL)   29.33  29.49  30.79  30.15  28.77  29.70  29.81  30.81 30.00   27.58 

27 PRIADI LISKA(CI NASIONAL)   30.72  29.49  30.66  30.15  30.18  30.73  30.66 30.00 30.13   27.57 

28 ANDREAS (CI NASIONAL)   32.07  33.14 32.42  31.05  31.87  32.19  34.56  31.18  31.04  34.50 

29 RAJA ZOMI C. (CIII PENGCAB)  29.33  28.09  28.28  29.70  28.00  29.70  28.00  28.76  29.35  26.73  

30 RAHMAD HIDAYAT (CIII PENGCAB)  30.72   30.81  29.66  29.47  29.18 28.86   29.66  28.81  30.81 30.11 
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Lampiran 2 

Hasil Tes Daya Tahan 20x150 m 

 

No.  NAMA 

PENGULANGAN / SERI 

Rata‐
rata 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  WAHYU PERMANA (CIII PENGCAB)  30.86 30.56 30.18 30.05 30.00 30.28 30.56  30.31  29.01 30.15 30.27

2  SYAMSUL BAHRI (CIII PENGCAB)  31.16 30.41 30.18 30.28 29.31 30.31 28.41   31.02   31.18 32.01 31.46

3  HUSNUL HADI (CI NASIONAL)  30.98 30.41 30.32 30.44 30.40 30.68 30.42   30.76   30.15 30.30 30.12

4  NADIA INTAN L  (CI1 PENGPROV)  31.19 30.63 30.01 30.44 31.00 32.17  31.14   30.70  30.27 30.11 30.36

5  DEVIO FERNANDO (CIII PENGCAB)  31.20 30.63 30.32 31.17 30.12 30.61 31.30   31.62   31.15 31.77 32.04

6  FADLI  (CIIIPENGCAB)  30.33 30.10 30.32 31.44 30.00 30.41 28.41   30.31   30.42 28.30 30.15

7  MEGI P (CIIIPENGCAB)  30.86 30.44 30.01 30.31 29.40 30.62 30.84   30.11   30.43 31.86 30.22

8  ARDO OKI L.  (CIII PENGCAB)  31.10 30.44 30.81 30.31 30.45 30.44 27.30   31.01   30.43 29.72 30.56

9  NUKI SAPUTRA (CI NASIONAL)  28.48 30.44 27.81 30.31 29.00 30.71 27.30   28.19   27.41 28.30 27.11

10  ASPRIANTON (CI NASIONAL)  30.20 30.00 30.81 30.70 30.81 30.41 30.44  30.84  28.19 30.34 31.82

11  ANGGA RAMADIAN  (CI NASIONAL)  28.97 29.31 27.81 30.70 29.00 29.11 27.30  28.19  27.41 29.72 27.11

12  EDO HERNIO (CIII PENGCAB)  32.93 30.44 27.81 30.21 30.41 30.71 30.84   31.00   31.86 30.93 32.14

13  AZIZAH ALFIONITA (CI NASIONAL)  31.01 30.33 30.76 30.01 29.41 31.45 30.81   30.01  30.17 31.28 32.28

14  FOBI GUNTALA (CIII PENGCAB)  31.21 30.11 30.80 30.80 30.28 30.00 30.81  31.81  31.27 32.17 34.05

15  ILYEKA ILYAS (CI NASIONAL)  30.96 30.81 30.80 30.34. 30.28 30.00 29.77  30.01  29.77 30.17 31.70

16  VIVI HANDAYANI (CIII PENGCAB) 31.02 30.111 30.76 30.18 30.28 30.00 31.81   30.01   29.77 31.27 30.45

17  HERMAN (CI NASIONAL)  30.25 30.11 29.11 30.00 28.81 27.41 30.00   31.81   28.32 30.00 31.19

18  RIHUL MUNANDAR (CI NASIONAL)  29.68 30.81 29.00 30.00 27.74 29.70 31.17   30.11   32.11 31.70 27.45

19  DISMAN (CIII PENGCAB)  29.53 30.11 30.01 30.46 29.41 30.71 30.11   29.71   28.70 29.14 28.19

20  HENDRIK (CIII PENGCAB)  31.65 30.43 30.84 30.20 30.84 31.04 30.36   34.19   32.43 33.14 31.47

21  TAHERI  (CIIIPENGCAB)  30.89 30.82 30.01 30.46 29.41 30.44 30.36   30.72   30.11 31.78 30.19

22  EDO WIRADANA (FIFA)  29.63 30.82 30.41 30.46 29.41 30.18 30.14  29.72  28.70 29.14 28.19

23  RICO CANDRA N (CIII PENGCAB)  29.77 29.30 30.15 30.18 30.81 30.86 30.17  30.61  30.11 30.56 29.33
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24  M. IQBAL  (CIII PENGCAB)  30.92 30.11 30.26 30.63 30.56 30.71 31.18   30.09   30.45 31.02 32.67

25  M. ARNANDO (CI NASIONAL)  29.81 29.00 27.41 30.26 28.11 30.43  27.11   30.41  27.67 29.00 28.79

26  AGUNG S (CI NASIONAL)  29.39 29.30 27.41 30.26 28.11 30.11  30.60   30.30  27.00 28.17 30.19

27  PRIADI LISKA (CI NASIONAL)  29.86 30.17 30.35 30.26 29.00 30.11  27.11   30.30  30.41 29.00 30.19

28  ANDREAS  (CI NASIONAL)  31.54 29.18 30.35 30.71 28.11 30.43  30.60   31.00  30.41 31.17 31.84

29  RAJA ZOMI C.  (CIIIPENGCAB)  29.20 30.35 30.00 30.26 30.19 30.43 27.11   31.00   27.67 28.17 30.19

30  RAHMAD HDAYAT (CIII PENGCAB)  30.00 30.35 30.17 30.71 30.19 30.88  30.60   30.00  30.41 30.00 30.19
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Lampiran 3 : Hasil Pengukuran KecepatandanDayaTahan Wasit 

SepakbolaKota Padang 
No Nama Kecepatan 

(detik) 

Kategori Daya Tahan 

(detik) 

Kategori 

1 WahyuPratama 5,61 Bail sekali 30,86 Kurang 

2 SamsulBahri 5,56 Baik sekali 31,16 Kurang 

3 Husnul Hadi 5,99 Baik sekali 30,98 Kurang 

4 Nadia Intan L 5,70 Baik sekali 31,19 Kurang 

5 Devio Fernando 5,87 Baik sekali 31,20 Kurang 

6 Fandli 5,44 Baik sekali 30,33 Kurang 

7 Megi P 5,76 Baik sekali 30,86 Kurang 

8 Ardo Oki L. 5,42 Baik sekali 31,10 Kurang 

9 NukiSaputra 5.50 Baik sekali 28,48 Baik sekali 

10 Asprianton 5,94 Baik sekali 30,20 Kurang 

11 Angga Ramadian 5,65 Baik sekali 28,97 Baik sekali 

12 Edo Hernio 6,25 Baik sekali 32,93 Kurang 

13 AzizahAlfionita 5,59 Baik sekali 31,01 Kurang 

14 Fobi Guntala 6,17 Baik sekali 31,21 Kurang 

15 IlyekaIlyas 6,29 Baik sekali 30,96 Kurang 

16 ViviHandayani 6,18 Baik sekali 31,02 Kurang 

17 Herman 5,54 Baik sekali 30,25 Kurang 

18 RihulMunandar 5,35 Baik sekali 29,68 Baik sekali 

19 Disman 5,75 Baik sekali 29,53 Baik sekali 

20 Hendrik 5,85 Baik sekali 31,65 Kurang 

21 Taheri 5,58 Baik sekali 30,89 Kurang 

22 Edo Wiradana 5,45 Baik sekali 29,63 Baik sekali 

23 Rico Candra N 5,35 Baik sekali 29,77 Baik sekali 

24 M.Iqbal 5,79 Baik sekali 30,92 Kurang 

25 M. Arnando 5,48 Baik sekali 29,81 Baik sekali 

26 Agung S 5,53 Baik sekali 29,39 Baik sekali 

27 Priadi Liska 5,74 Baik sekali 29,86 Baik sekali 

28 Andreas 5,77 Baik sekali 31,54 Kurang 

29 Raja Zomi C. 5,28 Baik sekali 29,20 Baik sekali 

30 Rahmad Hidayat  5,60 Baik sekali 30,00 Baik 
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