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Guide Interview Pengambilan Keputusan Wasit Sepakbola 

I. Latar Belakang Subyek (masa kecil, masa remaja) 

Nama Lengkap, Jk, TTL, Jumlah, Agama, Jumlah Saudara, Profesi  

  Bagaimana hubungan dengan keluarga (bapak, ibu, saudara) 

  Bagaimana pola asuh orang tua ?  

  Bagaimana hubungan dengan keluarga besar (saudara lain) ?  

  Bagaimana hubungan dengan teman ?  

  Bagimana dengan sekolah (nama sekolah, tahun, tempat) ? 

  Bagaimana dengan prestasi belajar disekolah ?  

  Bagaimnan prestasi belajar diluar sekolah ?  

  Bakat apa yang dimiliki sejak kecil ?  

  Hobi apa dimiliki dan diminati sejak kecil ?  

  Cita-cita pada saat kecil sampai dewasa ?  

  Sifat-sifat yang dimiliki pada waktu kecil (pribadi yang dimiliki) ?  

  Apakah hobi dan minat yang dimiliki di asah atau ditingkatkan ?  

(masa dewasa pada saat memilih profesi sebagai wasit dan sampai sekarang) 

  Bagaiman dengan sekolah (kuliah dimana) ?  

  Apa yang menyebabkan Anda memilih profesi sebagai wasit ? awal 

mulanya darimana ?  

  Bagiaman dengan pekerjaan ?  

  Bagaimana hubungan dengan keluarga sampai saat ini ?  

  Bagaiman hubungan dengan teman-teman sampai saat ini ?  
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  Bagaiman hubungan dengan teman seprofesi baik menjadi wasit maupun 

menjadi guru 

  Bagaiman hubungan dengan keluarga yang sekarang ?  

  Apakah Anda merasa bahagia dengan kehidupan yang sekarang ?  

  Bagimana hubungan dengan istri ?  

  Ceritkan tentang gambaran Anda mengenai istri Anda ?  

  Apakah istri mendukung profesi Anda ?  

  Bagaimana hubungan dengan anak-anak ?  

  Punya berapa anak ?  

  Ceritakan tentang anak-anak Anda ? 

 

II. Faktor Internal  

1. Minat  

  Sebelum Anda berprofesi sebagai wasit (pemain PSIS) apakah Anda sudah 

memiliki minat terhadap profesi wasit ?  

  Seberapa besar minat Anda ?  

  Sekarang jika kita beri perbadingan antara pekerjaan utama (guru), pemain 

bola dan profesi wasit, Anda lebih berminat yang mana ?  

2. Bakat  

  Apakah Anda sudaj merasa memiliki bakat sebagai wasit sebelum terjun 

kedunia perwasitan ?  

  Hal-hal apa yang menunjukkan bakat Anda dalam berprofesi sebagai wasit 

?  
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  Bagaimana Anda mengasah bakat yang Anda miliki agar lebih 

meningkatkan keterampilan Anda dalam mengambil suatu keputusan 

dilapangan ?  

3. Kognitif 

  Salah satu syarat untuk menjadi wasit adalah mengetahui peraturan 

permainan di lapangan. Bagaimana cara Anda belajar utuk mengetahui 

peraturan permainan tersebut ?  

  Apakah Ada pelatihan atau training untuk pemula dan calon-calon wasit ?  

  Bagaimana dengan prestasi Anda selama menjadi wasit ?  

  Bagaiman pendapat Anda mengenai wasit yabng tidak mengetahui 

peraturan permainan pada saat memimpin di lapangan ?  

4. Kepribadian  

  Menurut Anda sendiri, Anda termasuk orang yang seperti apa ?  

  Apa kelebihan dan kekurangan Anda ?  

5. Sikap  

  Pada saat Anda memimpin pertandinfan sikap Apa yang biasa Anda 

tunjukkan ?  

  Anda termasuk orang yang seperti apa ? apakah analitis (penuh 

pertimbagan), berdasar intuitif (pengalaman), atau tergantung terhadap 

orang lain (selalu minta pendapat orang lain, selalu mempertimbangkan 

orang lain) ?  

6. Emosi  

  Apakah Anda termasuk individu yang memiliki emosi labil (tidak stabil) ?  
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  Apkah Anda termasuk orang yang mudah terpansing emosinya?  

  Apakah Anda termasuk orang yang mudah terbawa dalam suasana hati 

(misalnya kalau lagi sebel dengan seseorang bawaannya mau marah 

melulu) ?  

  Bagiamana cara Anda melatih emosi yang Anda miliki agar pada saat 

memimpin pertandingan di lapangan todak terbawa emosi ?  

7. Motif  

  Hal-hal apa yang selalu mendorong Anda agar dapat memimpin 

pertandingan secara fair play ?  

  Sampai saat ini masih banyak pemberitaan tentang adanya mafia wasit, 

bagaiman penadapat Anda ?  

  Apakah Anda tidak terdorong untuk menerima semacam iming-iming ?  

III. Faktor Eksternal  

1. Keluarga 

  Bagimana peranan keluarga dalam profesi Anda sebagai wasit ?  

  Pakah menukung atau tidak ?  

  Dukungan yang diberikan dalam bentuk apa ?  

  Apakah kelurga turut campur dalam profesi Anda sebagai wasit ?  

2. Ekonomi 

  Apakah profesi waist benar-benar dapat menunjang kebutuhan Anda dan 

keluarga ?  

  Bagimana pendapat Anda mengenai adanya wasit yang menerima suapan ?  

  Bagaiman dengan  iming-iming dari pengurus ?  
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  Bagimana cara Anda mengatasi adanya sedakan dari pengurus atau manajer 

tentang adanya suap-menyuap ?  

  Apakah pengalaman rekan seprofesi Anda misalnya yang terkena 

pemukulan dari para pemain atau penonton dapat mempengaruhi Anda 

dalam memimpin suatu pertandingan ?  

  Apakah pengalaman rekan seprofesi Anda misalnya yang terkena 

pemukulan dari para pemain atau penonton dapat menjadi pelajaran bagi 

Anda ?  

3. Pengalam Rekan Seprofesi 

  Bagaiman hubungan Anda dengan rekan kerja ?  

  Apakah Anda sering bertukar pikiran atau berargurman atau evaluasi 

bersama dengan rekan seprofesi ?  

4. Lingkungan Kerja 

  Selama Anda berprofesi menjadi wasit bagaimana hubungan Anda dengan 

rekan seprofesi ?  

  Bagimana hunbungan dengan pengurus-pengurus dalam komisi wasit 

(atasan) Anda ?  

  Bagaimana hubungan dengan rekan bawahan Anda (seperti calon-calon 

wasit, wasit C1 dan wasit-wasit C2 ?  

5. Setting di Lapangan  

  Apakah tekanan dari penoton ataupun dari para pemain dapat mempegaruhi 

keputusan Anda di lapangan ?  

  Bagaimana menurut Anda menangani adanya tekanan-tekanan seperti itu ?  
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  Bagaimana Anda menanggapi tentang adanya suap-menyuap diantara para 

pengurus sendiri terhadap wasit (seperti mafia wasit) ?  

  Bagaimana Anda menangani tekanan dari para pengurus dalam ?  

IV. Model Pengambilan Keputusan 

  Pada saat Anda memimpin pertandingan, model pengambilan keputusan 

apa yang Anda biasa gunakan ? apakah ratiinal, intuisi, atau behavioral 

atau synthesis?  

  Tahap-tahapnya pada saat anda mengambil keputusan seperri apa ?  

  Apakah model tersebut cukup berhasil bagi Anda pada saat memimpin 

pertandingan ?  

  Apa yang Anda lakukan jika pada saat Anda harus mengambil suatu 

keputusan tetapi pada saat tersbut baik Anda maupun Asisten Anda tidak 

melihat adanya pelanggaran tersebut ?  

  Bagaimana dengan tekanan penonton pada saat Anda harus mengambil 

suatu keputusan  ?  

  Bagaimana dengan pengaruh asisten wasit dalam pengambilan keputusan ?  

  Pada saat Anda dan asisten wasit mengalami perbedaan pendapat, biasanya 

cara Anda memutuskan bagaimana, apakah Anda terpengaruh ?   

  Bagaimana   cara Anda mengasah kepemimpinan Anda selama ini terutama 

yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ?  

  Ceritkan pengalaman yang tidak pernah Anda lupakan selama Anda 

berprofesi sebagai wasit (bisa yang menyenangkan atau yang buruk)?  
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  Apa yang biasa Anda lakukan setelah pertandingan, apakah Anda selalu 

melakukan setelah Anda memimpin ? kalau ya bagaimana caranya ?  

  Setiap selesai pertandingan, apakah ada pelajaran yang dipetik ?  

  Apa harapan:  

1. Anda bagi korps wasit ? 

2. pemain, ofisial, penonton ? 

3. dan bagi Anda sendiri ?  
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