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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data yang dibahas pada bab IV, 

penulis dapat menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:  

 

1. Terdapat hubungan yang signifikan tingkat kecemasan dengan kinerja wasit 

sepakbola saat memimpin pertandingan. 

2. Terdapat hubungan yang  signifikan motivasi dengan kinerja wasit sepakbola 

saat memimpin pertandingan.  

3. Terdapat hubungan yang signifikan kepercayaan diri dengan kinerja wasit 

sepakbola  saat memimpin pertandingan.  

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan, motivasi, dan 

kepercaya diri wasit sepakbola dengan kinerja wasit sepakbola saat memimpin 

pertandingan.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada  hasil  penelitian yang dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi PSSI. PSSI merupakan organisasi sepakbola yang memiliki peran penting 

dalam perkembangan dan kemajuan dunia sepakbola di Indonesia. Permain dan 

permainan yang berkhualitas dan kepemimpinan wasit yang baik, merupakan 

faktor yang mendukung sepakbola begitu diminati. Oleh karenanya perlu 

pembinaan kepada para wasit, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan 

yang diakibatkan karena  kecemasan, motivasi, dan kurang  percaya diri wasit 

waktu memimpin pertandingan.  

2. Pelatihan dan Pembinaan Wasit. Pelatihan dan pembinaan wasit dalam 

sepakbola memiliki peran penting dalam mendukung adanya wasit-wasit yang 

profesional. Kualitas dan kemampuan para wasit yang semakin baik akan 
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mendukung proses permainan sepakbola itu sendiri. Oleh karena itu, ketika 

memberikan pembinaan dan pelatihan perlu juga ada upaya untuk  

menanggulangi kecemasan yang mungkin timbul kepada wasit dan juga upaya 

untuk memunculkan motivasi dan rasa percaya diri bahwa dirinya mampu 

untuk memimpin pertandingan dengan baik.  

3. Bagi Wasit. Ketatnya suatu pertandingan dan banyaknya pertandingan yang  

dapat menguras emosi dan pikiran akan semakin menambah kecemasan dan 

berkurangnya motivasi, dan rasa percaya. Selain itu, level yang semakin 

meningkat baik nasional dan internasional akan memberikan pengaruh pada 

tingkat kecemasan, motivasi, dan rasa percaya diri wasit. Oleh karena itu, 

strategi untuk mengurangi tingkat kecemasan serta upaya untuk 

mengoptimalkan motivasi, dan rasa percaya diri perlu terus dikembangkan 

secara pribadi.  

4. Bagi peneliti selanjutnya. Pada penelitian ini penulis menyadari masih banyak 

memiliki kekurangan, baik darisisi sampel maupun dalam tingkat pendalaman 

materi. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut 

terutama yang berkaitan keberanian, kejujuran, konsentrasi, ketenangan, 

ataupun aspek psikologis lainnya yang berhubungan dengan kinerja wasit 

sepakbola. 


