
 

Rahman Arief, 2016 
HUBUNGAN ANTARA KEBUGARAN, KECERDASAN INTELEKTUAL, DAN KECERDASAN EMOSIONAL 
DENGAN KINERJA WASIT FUTSAL LEVEL 1 KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

59 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, maka peneliti dapat 

memberikan Kesimpulan : 

1. Terdapat Hubungan yang signifikan antara kebugaran ( Physical Fitness) dengan 

Kinerja Wasit Futsal Kota Bandung. 

2. Terdapat Hubungan yang signifikan antara Kecerdasan Intelektual dengan 

Kinerja Wasit Futsal Kota Bandung. 

3. Terdapat Hubungan yang signifikan antara Kecerdasan Emosional dengan 

Kinerja Wasit Futsal Kota Bandung. 

4. Terdapat Hubungan yang signifikan antara Kebugaran (Physical Fitness), 

Kecerdasan Intelektual, dan Kecerdasan Emosional, dengan Kinerja Wasit 

Futsal Kota Bandung. 

B. Rekomendasi  

Sehubungan dengan penelitian yang telah saya lakukan , maka penulis 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan sebagai berikut : 

 Bagi Instruktur Penilai Wasit dalam upaya peningkatan kualitas kinerja wasit 

saat memimpin pertandingan dilapangan disetiap level kompetisi, pada saat 

perekrutan dan pelaksanaan tes , tidak hanya mengutamakan tes Physical Fitness 

saja sebagai persyaratan lulus, perlu adanya tes yang berhubungan dengan 

Kecerdasan Intelektual maupun Kecerdasan Emosional sehingga dihasilkan 

wasit yang siap secara fisik dan siap secara intelektual yang berhubungan 

dengan pemahaman peraturan maupun emosional yang berhubungan dengan 

mengelola emosi dan kesiapan mental. 
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 Bagi Pembina wasit futsal di Kota Bandung dalam upaya peningkatan kualitas 

kinerja wasit saat memimpin pertandingan dilapangan disetiap level kompetisi, 

Pada saat pelatihan rutin yang dilakukan dimasukkan program – program yang 

berhubungan dengan peningkatan kecerdasan Intelektual , Kecerdasan 

Emosional serta Motivasi melalui latihan – latihan yang terprogram. Program 

latihan mental harus dilakukan secara teratur , sistematis, program latihan untuk 

kesiapan mental bisa dilakukan saat latihan fisik. 

  Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya kepada para 

wasit futsal Kota Bandung dan Umumnya semua yang menjadikan wasit sebagai 

suatu profesi tentang pentingnya menjaga fisik tetap bugar, pentingnya 

Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional yang didukung oleh motivasi 

yang tinggi yang memiliki hubungan dan kontribusi terhadap Kinerja wasit 

futsal Kota Bandung 

 Wasit – wasit diharapkan mampu menjaga dan mengelola Physical Fitness, 

Kecerdasan Intelektual , Kecerdasan Emosional dan Motivasi yang dimilikinya 

dengan baik. Agar dapat memaksimalkan segala potensi yang dimiliki dalam 

mencapai kinerja yang baik pada saat memimpin dilapangan, sehingga akan 

terus berlatih dengan keras dan mampu mengembangkan aspek – aspek 

penunjang kinerja lainnya. 

 Profesi wasit sekarang merupakan profesi yang menjanjikan dibuktikan dengan 

gaji yang tinggi serta fasilitas yang cukup menggiurkan setiap bertugas disuatu 

tempat. Bentuk profesi wasit futsal ini bisa menjadikan wasit sebagai 

penghasilan utama sehingga kualitas kinerja yang baik akan selalu diperhatikan 

ketika memimpin dilapangan sehingga jika kualitas kinerjanya buruk akan 

berpengaruh terhadap penghasilan yang dimilikinya. 
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 Perlu diadakan penelitian sejenis yang melibatkan variable –variabel lain secara 

khusus yang berkaitan dengan kinerja wasit futsal, sehingga dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh faktor – faktor yang berperan dalam meningkatkan 

kinerja wasit futsal. 

Hasil penelitian ini semoga dapat dikembangkan , dan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi maupun referensi bagi pihak yang berkepentingan dibidang tersebut 

dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas kinerja wasit saat memimpin, dan 

sumbangan pemikiran serta bahan kajian bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 

 


