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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesiapan psikis 

wasit, pemahaman peraturan permainan dengan pengambilan keputusan dalam 

pertandingan sepakbola. Untuk bisa menjawab  permasalahan penelitian tersebut  

maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif korelasional. 

Data yang diuji secara langsung diperoleh melalui angket kesiapan dan 

pemahaman peraturan permainan dengan pengambilan keputusan melalui format 

pengambilan keputusan yang diisi oleh pengawas pertandingan terhadap 12 orang 

sampel dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Hasil perhitungan menunjukan 

bahwa Hubungan kesiapan psikis wasit dengan pengambilan keputusan sebesar 

83,7% menunjukkan bahwa hubungannya sangat kuat. Hubungan pemahaman 

peraturan permainan dengan pengambilan keputusan sebesar 74,7% menunjukkan 

bahwa hubungannya kuat. Hubungan kesiapan psikis wasit dan pemahaman 

peraturan permainan dengan pengambilan keputusan sebesar 83,9% menunjukkan 

hubungannya sangat kuat. Kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan 

antara kesiapan psikis wasit dan pemahaman peraturan permainan dengan 

pengambilan keputusan. 

Kata kunci : kesiapan psikis wasit, pemahaman peraturan permainan, pengambilan keputusan 
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Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak. Walaupun demikian, penulis berharap skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada 

umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 

 

 

Bandung, Juli 2013 

 

Penulis 


