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ABSTRAK 

Stres merupakan keseluruhan proses yang meliputi stimulasi, kejadian, peristiwa 

dan respon, interpretasi individu yang menyebabkan timbulnya ketegangan yang diluar 

kemampuan individu untuk mengatasinya (Rice, 1994). Tugas seorang wasit selalu 

menghadapi tekanan langsung yang berasal dari lingkungan. Pada tahun 2010 di 

pertandingan sepakbola internal Asosiasi PSSI terjadi tindakan pemukulan seorang 

pemain yang kecewa akan keputusan wasit mengakibatkan tidak dilanjutkannya 

kompetisi internal kelompok umur 23 dan mengganggu jalannya roda kompetisi 

Assosiasi PSSI Kota Blitar. Tekanan yang dialami oleh wasit ini memiliki gejala stres 

yang mampu memberikan dampak pada keputusannya. Keputusan wasit yang salah 

merupakan akibat dari salah satu faktor penyebab stres seperti takut gagal, takut akan 

agresi fisik, masalah pengaturan waktu dan konflik interpersonal (Rainey, 1995). 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat stres yang dialami 

wasit sepakbola saat bertugas diwilayah Assosiasi PSSI Kota Blitar dan untuk 

mengetahui faktor penyebab stres yang dialami oleh wasit saat bertugas diwilayah 

Assosiasi PSSI Kota Blitar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah menerangkan faktor-faktor penyebab stres wasit secara apa adanya. Dalam 

pengolahan data digunakan analisis yang berupa angka-angka. Penelitian dilaksanakan 

dari tanggal 20 mei 2014 - 02 Juni 2014 di Asosiasi PSSI Kota Blitar yang berlokasi di 

Jalan Kelud (ruko barat Stadion Soeprijadi). Dengan mengambil sampel sebanyak 30 

orang wasit. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa stres yang dialami wasit 

sepakbola di Asosiasi PSSI Blitar yang paling dominan adalah faktor agresi fisik. Dengan 

nilai faktor agresi fisik sebesar 0,935,  
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Latar Belakang 

Sepakbola bukan hanya sebagai cabang olahraga yang ditujukan semata-mata untuk 

menjaga kesehatan jasmani dan olahraga prestasi, namun diera modern ini sepakbola merupakan 

salah satu cabang olahraga yang dikembangkan menjadi olahraga industri. Pada UU No 3 Tahun 

2005 pasal 79 yang menyebutkan Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan 

cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional dimana diproduksi, 

diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat. (KONI 2013:45) 

Keputusan wasit yang salah merupakan akibat dari salah satu faktor penyebab stres seperti 

yang dijelaskan oleh Rainey dalam Hoedaya (2007:19). Dari tahun 2007 hingga tahun 2013 

media baik cetak maupun elektronik mencatat dan menerbitkan berita tentang agresi berupa 

pemukulan terhadap wasit telah terjadi dikompetisi nasional sepakbola di Indonesia. Dari semua 

agresi yang dilakukan oleh pemain terhadap wasit ini terjadi akibat ketidakpuasan terhadap 

keputusan wasit yang kontroversi atau memang terkadang tidak tepat. Salah satu agresi yang 

paling terbaru hingga dunia internasional menyoroti, tepatnya pada kasus pemukulan yang terjadi 

dalam kompetisi Indonesia Super League antara Pelita Bandung Raya melawan Persiwa 

Wamena Pemukulan dari pemain terhadap wasit terjadi akibat keputusan wasit dalam 

menentukan pelanggaran. Media-media internasional yang menerbitkan berita ini adalah The 

Sun, The Guardian, Telegraph dan yang lainnya. (www.okezone.com, akses: 20 Mei 2013) 

Perlakuan dialami wasit saat bertugas dilapangan mampu menimbulkan faktor penyebab 

stres dan berdampak pada kesuksesan sebuah pertandingan dan bisa mempengaruhi hal lainnya, 

peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti tentang faktor stres yang dialami wasit 

A. Rumusan Masalah 

 Untuk memudahkan berlangsungnya penelitian maka perlu dirumuskan masalah apa yang 

menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat stres yang dialami wasit sepakbola saat bertugas di wilayah Assosiasi 

PSSI Kota Blitar? 

2. Apa yang menjadi faktor dominan penyebab stres yang dialami oleh wasit sepakbola 

diwilayah Assosiasi PSSI Kota Blitar? 

B. Tujuan Penelitian 
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 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penulisan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui tingkat stres yang dialami wasit sepakbola saat bertugas diwilayah 

Assosiasi PSSI Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab stres yang dialami oleh wasit saat bertugas diwilayah 

Assosiasi PSSI Kota Blitar. 

C. Manfaat Penelitian 

Dengan pencapaian tujuan penelitian ini, hasil penelitian diharapkan bisa dapat 

memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis  

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu 

psikologi pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan psikologi olahraga khususnya. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya sumber kepustakaan mengenai psikologi 

olahraga sehingga hasil penelitian dapat dijadikan penunjang bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi wasit: mampu memberikan informasi bagi wasit tentang stres 

b. Bagi masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kendala-kendala 

yang dihadapi wasit saat bertugas sehingga lebih menghormati profesi wasit. 

c. Bagi pengurus Assosiasi PSSI Kota Blitar: mampu dijadikan informasi baru pengurus 

agar lebih memperhatikan wasit dan memberikan pelatihan yang menunjang. 

d. Bagi peneliti selanjutnya: Manfaat hasil penelitian dapat dijadikan bahan bagi peneliti 

selanjutnya yang berminat meneliti mengenai faktor penyebab stres pada wasit sepakbola 

Tinjauan Pustaka 

Definisi Stress 

Stres dikenalkan oleh Canadian Selye setelah perang dunia II dalam lapangan ilmu 

kedokteran. Selye mendefinisikan stres sebagi respon organisme terhadap situasi yang 

mengancam (Grandjien 1980). Ivancech & Matteson (1980) seperti dikutip miner (1992) 

menyatakan stres adalah respon adaptif terhadap kesesuaian anatara kemampuan indidvidu 

dengan kemampuan eksternal. Kranz et al (1985) seperti dikutip Miner (1992) mendefinisikan 



 
 

4 
 

stres sebagai suatu keadaan internal individu ketika mempersepsi adanya suatu ancaman baik 

fisik maupun psikologis yang ada dilingkungannya. (Winarsih 2008:75) 

Stres adalah respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan beban 

atasnya (Hawari,2001:17). Santrock (2003:557) menyatakan bahwa stres adalah respon individu 

terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres (stressor), yang mengancam dan mengganggu 

kemampuan seseorang untuk menanganinya (coping). 

Sedangkan Cooper (dalam Smet, 1994:113) menyimpulkan suatu konsep bahwa keadaan 

stres merupakan ketidakseimbangan antara tuntutan yang dirasakan dengan kemampuan yang 

dirasakan untuk menemukan tuntutan tersebut. Proses yang mengikuti merupakan proses coping 

serta konsekuensi dari penerapan strategi koping. 

Triantoro (2007) menyimpulkan definisi dari stres adalah merupakan keadaan dan 

tuntutan yang melebihi kemampuan dan sumber daya adaptif individu unutk mengatasinya, 

sehingga tuntutan dan keadaan (stressor) tersebut menimbulkan ketegangan baik secara fisik 

maupun psikis. 

Faktor Penyebab Stres 

Penyebab stres bisa berasal dari mana saja, baik karena penyebab dari individu, keluarga 

ataupun lingkungan, sebagaimana dinyatakan oleh Sarafino dalam Smet (1994:115) bahwa 

sumber stress yang muncul dari dalam individu, tergantung pada rasa sakit yang dirasakan 

individu, stress juga dapat muncul bila seorang individu mengalami konflik, baik konflik dalam 

diri ataupun akibat konflik yang terjadi dengan orang lain. Sumber stress yang berasal dari 

keluarga, bersumber dari interaksi yang kurang harmonis diantara para anggota keluarga, 

sedangkan sumber stress dari lingkungan berasal dari interaksi di luar lingkungan keluarga. Pada 

pengalaman stress orang dewasa bersumber pada lingkungan pekerjaan dan lingkungan yang 

stressfull. 

Penerapan kaidah-kaidah psikologi juga diterapkan dalam bidang olahraga, dalam 

olahraga yaitu psikologi olahraga, dimana peran psikologi berlaku untuk orang yang terlibat 

langsung di dalam lingkungan pertandingan seperti wasit dan pelatih. Misalnya, pemahaman dan 

keterampilan praksis tentang kiat-kiat menanggulangi stres selama bertugas di lapangan amat 

perlu bagi seorang wasit. 
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Buku ”Psychology of officiating” (Weinberg & Richardson, 1990) adalah salah satu bukti 

kepedulian di dalam meneropong masalah-masalah yang dihadapi seorang wasit dalam 

pertandingan, baik yang menyangkut persiapan sebelum maupun pada saat menjadi wasit. 

Dalam hal ini jelas bahwa faktor psikologis memegang peranan penting dalam tugas kerja 

wasit. ”Yet top officials identify confidence, judgment, rapport, and decisiveness as the qualities 

most essential, though more difficult to learn, for successful officiating.What separates the best 

officials from the rest of the pack is psychological skills, which few officials take time to develop” 

(hal.1). Hasil penelitian Rainey 1995 Sportpsychologie Bulletin dalam Hoedaya (2007:19) 

menunjukkan adanya empat faktor penyebab stres yang biasa dialami wasit baseball dan softball 

yaitu “(1) faalangst (bijvoorbeeld angst voor concentratieverlies), (2) angst voor fysiek geweld 

(bijvoorbeeld agressie vanwege spellers), (3) tijdsproblemen (bijvoorbeeld conflict tussen beroep 

of familie en scheidsrechterij), en (4) interpersoonlijke conflicten (bijvoorbeeld met 

overgeprikkelde coaches)”. Sumber stres yang biasanya dialami tersebut adalah 

1. Takut Gagal: misalnya takut kehilangan konsentrasi. 

2. Takut akan Agresi Fisik: misalnya agresivitas yang dilakukan pemain. 

3. Masalah Pengaturan Waktu: misalnya konflik waktu menyangkut kepentingan keluarga dan 

tugas perwasitan. 

4. Konflik Interpersonal: misalnya menghadapi pelatih yang mudah tersinggung. 

Metode Penelitian 

A. Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala atau fenomena-fenomena yang ada 

menurut apa adanya (natural), dengan menggunakan analisa data pengolahan statistik yang 

berupa angka-angka. Sedangkan sifat penelitian ini adalah berbentuk explanatory atau 

penjelasan, karena penelitian ini bertujuan menyoroti dan memberi penjelasan tentang faktor 

yang paling dominan penyebab stres yang dialami oleh wasit sepakbola. 

B. Waktu dan tempat penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian di Assosiasi PSSI Kota Blitar dan dilaksanakan penelitian 

dimulai tanggal 20 Mei 2014 sampai pada tanggal 02 Juni 2014 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
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a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wasit yang bernaung dalam Assosiasi PSSI 

Kota Blitar. 

b. Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling kuota yaitu 

dalam pengambilan sampel ini peneliti mengambil berdasarkan kuota yang diinginkan. 

Dengan berbagai pertimbangan tertentu sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang 

atau keseluruhan dari wasit yang berada dalam naungan Assosiasi PSSI Kota Blitar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

a. Angket: Angket dibagikan melalui daftar pertanyaan kepada responden penelitian yaitu 

Wasit Sepakbola di Assosiasi PSSI Kota Blitar. Jenis yang digunakan adalah Angket 

langsung tertutup, yaitu yang diisi langsung diberikan dan diisi oleh subyek dan telah 

disediakan beberapa alternatif jawaban yang harus dipilih oleh subyek.  

b. Observasi: Observasi digunakan untuk untuk tahap awal survey. Dan selanjutnya 

observasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian pembentukan faktor stres dan 

didapatkan personel yang mengalami stres sebagai responden dalam penelitian.  

c. Wawancara: Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dimana penggunaan 

wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur (Bebas) yang mana 

tidak mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. (Nasution 2003:113) 

1. Analisa Data 

Analisa data dalam suatu penelitian dilakukan untuk menjawab suatu rumusan masalah 

dan hipotesis, tidak hanya digunakan untuk itu saja analisis data digunakan untuk memenuhi 

tujuan suatu penelitian. Ada pun alat yang digunakan dalam menganalisa data statistik dalam 

penelitian ini adalah analisa faktor dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 

(Statistical Product And Service Solution) 18 for windows dengan hasil analisa secara berurutan  

1. Analisa deskriptif 

a. Mean: Dari perhitungan formula mean diperoleh mean sebesar 75, angka tersebut didapat 

dari = 1 2⁄  (skor rendah + skor tinggi). N =1
2⁄ . (1 + 4).30 =75 

b. Standar Deviasi 

Dari perhitungan standar deviasi hipotetik diperoleh bahwa standar deviasi sebesar 15, angka 

tersebut didapat dari perhitungan standar deviasi hipotetik sebagai berikut: 

𝑆𝐷ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑡𝑖𝑘 = 1
6⁄ . (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛) = 1

6 ⁄ . (180 − 30) = 15 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

takut agresi fisik 14.6333 3.44897 

takut gagal 12.7333 3.45347 

masalah pengaturan waktu 17.0000 4.54100 

konflik interpersonal 13.9000 3.90711 

Dari tabel diatas, didapatkan descriptive statistics bahwa rata-rata skor total dari variabel 

takut agresi fisik sebesar 14,63 dengan standard deviasi sebesar 3,45. Rata-rata total skor dari 

variabel takut gagal sebesar 12,73 dengan standar deviasi sebesar 3,45. Rata-rata total skor dari 

variabel masalah pengaturan waktu 17.00 dengan standar deviasi sebesar 4,54 dan rata-rata total 

skor dari variabel konflik interpersonal sebesar 13,90 dengan standar deviasi sebesar 3,91  

Kriteria analisis deskriptif 

 

Berdasarkan kriteria stres di atas wasit yang mengalami stress hasil mean dan standar 

deviasi empiris dengan nilai total mean 58,26 dan nilai standart deviasi 15,35 maka dapat 

disimpulkan bahwa wasit Assosiasi PSSI Kota Blitar mengalami stres, hal ini dapat dilihat dari 

hasil perbandingan mean dan standar deviasi hipotetik yaitu sebesar dan 58,26 dimana hasil 

perbandingan ini berada dalam kategori rendah (X ≤ 60)  

2. Analisa Ketepatan Penggunaan Alat: Untuk mendapat analisa faktor yang akurat, perlu 

digunakan model untuk menguji ketepatan analisa faktor, hal tersebut dapat dilihat dari 

barlett’s test of sphericy untuk membandingkan ukuran koefisien korelasi parsial. 

Berdasarkan uji alat diperoleh  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.794 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 76.987 

Df 6 

No. Kategori Interval Nilai Frekuensi Prosentase 

1. Tinggi 90 ≤ X 8 27 

2. Sedang 60 ≤ X < 90 14 46 

3. Rendah X < 60 8 27 

TOTAL 30 100 



 
 

8 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.794 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 76.987 

Df 6 

Sig. 0.000 

Pada tabeldiatas Menunjukkan nilai KMO sebesar 0,794 yang lebih besar dari 0,5 sehingga 

dapat dilakukan analisa faktor cocok digunakan. Demikian juga nilai Bartlet’s test of 

Sphericydengan nilai signifikan 0,000 disimpulkan bahwa faktor dapat digunakan untuk 

menganalisa matrik korelasi. 

3. Metode Analisa faktor 

Dari hasil perhitungan analisa faktor, diketahui matrik dari komponen yang terbentuk 

sebagai berikut: 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

takut agresi fisik 0.935 

takut gagal 0.829 

masalah pengaturan waktu 0.885 

konflik interpersonal 0.889 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Dan nilai eigen value dari masing-masing variabel yang digunakan sebagai berikut: 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

 

1 3.136 78.400 78.400 

2 0.444 11.111 89.511 

3 0.267 6.678 96.189 

4 0.152 3.811 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Dari hasil eigen value untuk faktor 1 sebesar 3,136 yang lebih besar dari 1, dari hasil 

tersebut menunjukkan hanya 1 faktor yang terbentuk karena eigen value faktor yang lain kurang 

dari 1. Dari tabel component matrix didapatkan besar nilai loading faktor untuk masing-masing 

variabel, variabel takut agresi fisik sebesar 0,935, untuk variabel takut gagal sebesar 0,829, untuk 

variabel masalah pengaturan waktu sebesar 0,885 dan untuk variabel konflik interpersonal 
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sebesar 0,889. Nilai loading faktor tertinggi pada variabel takut agresi fisik yaitu sebesar 0,935 

yang artinya bahwa dari ke empat variabel yang paling dominan dalam terbentuknya faktor 1 

adalah takut agresi fisik 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa: 

a. Penyebab stres pada wasit di pengcab PSSI Kota Blitar pada penelitian ini adalah penyebab 

stress yang berasal dari faktor takut gagal, takut agresi fisik, konflik interpersonal dan 

Pengaturan Waktu. Dengan tingkat stres yang rendah dengan total mean 58,6 masuk dalam 

kategori stres rendah 

b. Adapun faktor penyebab stres dari hasil pengujian pada tabelyang dominan adalah takut akan 

agresi fisik sebesar 0,935. 

2. Saran  

a. Bagi Wasit: Harus menyiapkan segala sesuatunya yang paling utama kondisi mental. 

b.Bagi Masyarakat (penonton/supporter): Diharapkan dapat memberikan perlakuan yanglebih 

baik terhadap wasit yang bertugas agar tidak menjadi kendala bagi wasit yang menjalankan 

tugas. 

c. Bagi Pihak Keamanan (Polisi): Diharapkan agar dapat memberikan dukungan yang penuh 

terhadap keamanan wasit saat memimpin pertandingan sehingga mengurangi dampak stres 

pada wasit 

d.Bagi Pemerintah/PSSI: Agar lebih memperhatikan wasit tingkat dasar ini dalam memberikan 

pelatihan atau pun hal-hal lain yang bisa memberi peningkatan performance saat memimpin 

pertandingan. 
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e. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan peneliti selanjutnya melengkapi data-data yang lebih 

akurat dengan populasi yang lebih besar serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan 

wasit sepakbola dalam tingkat/jenjang penugasan wasit seperti decision making 
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