
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Olahraga bola basket merupakan salah satu olahraga yang 

membutuhkan ketangkasan, kecepatan, dan mental yang memadai dalam 

setiap permainanya. Pergerakan yang cepat baik dengan bola maupun 

tanpa bola serta taktik yang digunakan untuk mencari celah lawan dan 

memasukan bola ke dalam keranjang lawan. Pergerakan yang dilakukan 

memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam tiap permainannya, 

basket membutuhkan tenaga, energi, dan kemampuan berpikir yang 

terkuras. Karenanya, basket memerlukan kemampuan fisik dan kognitif 

yang baik. 

Bola Basket merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim 

yang masing-masing terdiri dari lima pemain. Tujuan dari masing-masing 

tim adalah untuk mencetak angka ke keranjang lawan dan berusaha 

mencegah tim lawan mencetak angka. Pertandingan dikontrol oleh wasit, 

petugas meja dan seorang commisioner, jika hadir. Keranjang yang 

diserang oleh suatu tim adalah keranjang lawan dan keranjang yang 

dipertahankan oleh suatu tim adalah keranjang sendiri. Tim yang 

mencetak angka lebih banyak di akhir waktu permainan akan menjadi 

pemenang (PERBASI & FIBA, 2012). Melihat dari permainan bola basket 

yang membutuhkan teknik dan kemampuan yang melibatkan fisik dan 

kontak langsung, maka permainan bola basket tidak dapat dihindarkan 

dari cedera. 
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Cedera dalam gelanggang olahraga adalah sesuatu yang umum 

terjadi. Di Amerika Serikat diperkirakan cedera olahraga terjadi pada tiga 

sampai lima juta orang per tahun yang meliputi berbagai usia, pada 

berbagai situasi olahraga baik rekreasi, latihan maupun pertandingan 

(Kraus & Conroy dalam Satiadarma, 2000). 

Berbeda dengan di Amerika Serikat, Indonesia tidak memiliki data 

yang akurat tentang cedera olahraga yang dialami oleh para atlet, tetapi 

sejumlah atlet nasional pernah mengalami cedera mulai dari yang ringan 

sampai dengan yang mengancam karir olahraga mereka. Beberapa atlet 

bola basket nasional pernah mengalami cedera yang membuat mereka 

harus absen dalam mengikuti pertandingan, salah satunya adalah pemain 

Satria Muda Pertamina Jakarta, Christian Ronaldo Sitepu yang harus 

absen dari pertandingan Indonesian Basketball League (IBL) All Star 

karena cedera ringan yang dialaminya (Purnawangsuni, 2018). Small 

forward dari Satria Muda Pertamina Jakarta, Vamiga Michel juga 

mengalami cedera achilles. Cedera yang berada di bagian bahu itu 

Michel untuk absen satu musim penuh pada perhelatan IBL musim 2017- 

2018 (Putra, 2018). 

Cedera dapat diartikan sebagai suatu permasalahan fisik yang 

disebabkan oleh suatu pertandingan atau latihan yang menyebabkan 

pemain tidak dapat berlatih ataupun bermain secara penuh setidaknya 

dalam satu hari (Leppaenen, Pasanen, Kujala, & Parkkari, 2015). FIBA 

Europe (dikutip Amanda, 2014) menyatakan bahwa jenis-jenis cedera 

olahraga basket dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu acute  

(traumatic) injury dan overuse injury. Secara umum, cedera acute 
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biasanya terjadi pada ligamen seperti terjatuh dan posisi mendarat yang 

salah sehingga membuat adanya kerusakan pada jaringan lunak (soft 

tissue) seperti tendon dan ligamen otot sampai terjadinya patah tulang 

(fraktur) sehingga memerlukan adanya penanganan medis lanjutan 

(Amanda, 2014). Overuse Injury adalah kerusakan micro traumatic pada 

tulang, otot, atau urat daging yang disebabkan oleh stress yang berulang 

tanpa adanya waktu untuk penyembuhan atau menjalani proses reparatif 

alami (Brenner, 2018). Dapat diartikan bahwa cedera merupakan 

permasalahan fisik yang dapat menghambat proses bermain maupun 

berlatih seorang atlet yang juga dipengaruhi faktor psikologis dalam 

proses terjadinya. 

Cedera fisik adalah penyebab utama terjadinya cedera olahraga, 

namun di balik aspek fisik, faktor psikologis memiliki peran tertentu 

terhadap kemungkinan terjadinya cedera dan sebaliknya juga 

kemungkinan terjadinya proses pemulihan (Satiadarma, 2000). 

Rotella dan Heyman dalam Satiadarma (1986) telah menjelaskan 

bahwa ada faktor kepribadian, tingkat stress, dan sejumlah 

kecenderungan sikap tertentu dari atlet merupakan kondisi dasar yang 

memungkinkan terjadinya cedera. Baik anak-anak maupun orang 

dewasa, mereka memiliki kerentanan yang berbeda terhadap cedera. 

Kelompok usia dua belas tahun merupakan kelompok usia di 

tahap kanak-kanak akhir (Hurlock, 2002). Olahraga merupakan salah satu 

faktor penting dalam perkembangan psikologis anak di usia ini, menurut 

Hurlock (2002), salah satu bahaya psikologis pada masa anak-anak akhir 

adalah bahaya bermain. Anak yang kurang memiliki dukungan sosial 
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akan terasa kekurangan kesempatan untuk mempelajari permainan dan 

olahraga yang penting untuk menjadi anggota kelompok. Anak yang 

dilarang berkhayal karena “membuang waktu” atau dilarang melakukan 

kegiatan kreatif dan bermain akan menjadi pribadi yang menurut dan 

kaku. Selain itu, hasil wawancara peneliti mengungkapkan bahwa 

kelompok usia dua belas tahun merupakan kelompok usia kompetisi awal 

dimana perlombaan nasional dengan kategori usia paling muda adalah 

kelompok usia dua belas tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa olahraga 

merupakan salah satu sarana pengembangan diri anak untuk menjadi 

pribadi yang kreatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DiFiori (2010), anak- 

anak yang belum mengembangkan beberapa tahap dari tenaga, daya 

tahan, dan kemampuan motorik akan meningkatkan risiko cedera ketika 

mereka mulai ikut ambil bagian dalam olahraga tertentu. Selain itu, 

berdasarkan penelitian yang sama menyatakan bahwa pertumbuhan 

tulang pada atlet muda belum dapat mengimbangi stress yang didapat, 

dan belum bisa sekuat tulang orang dewasa. Beberapa hal diatas 

menyatakan bahwa memang ada penyebab yang berbeda terhadap 

cedera antara atlet usia muda dengan dewasa. 

Aspek lain yang dipengaruhi oleh faktor psikologis adalah reaksi 

terhadap cedera. Seorang atlet yang mengalami cedera perlu 

memperoleh perhatian khusus untuk mengatasi tidak hanya kondisi 

fisiknya tetapi juga reaksi psikologisnya terhadap cedera. Tergantung dari 

derajat keparahan dan sifat cedera yang dialami, atlet yang bersangkutan 

cenderung mengalami reaksi sedih (Grief), kehilangan (Identity Loss), 
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keterpisahan dan kesendirian, ketakutan dan kecemasan, dan kehilangan 

kepercayaan diri (Satiadarma, 2000). 

Dampak dari cedera pada atlet tidak hanya mempengaruhi 

aktifitas fisik tetapi juga psikologis. Faktor psikologis mempunyai peran 

penting dalam masa rehabilitasi cedera. Cedera secara psikologis dapat 

mempengaruhi prestasi atlet. Ketakutan akan mendapatkan cedera akan 

mengakibatkan prestasi yang rendah. Pengalaman pernah mendapatkan 

cedera pada pertandingan/latihan sebelumnya juga bisa menurunkan 

prestasi seorang atlet (Amanda, 2014). 

Meskipun penyebab utama terjadinya cedera atlet adalah faktor 

fisik dan situasional, beberapa faktor psikososial juga berkontribusi 

terhadap terjadinya cedera dan proses penyembuhannya. Cedera sering 

diikuti dengan depresi, tensi, kemarahan, dan self-esteem yang rendah, 

seringkali ditemukan pada atlet kompetitif yang mengalami cedera serius. 

Gangguan suasana hati dirasakan atlet yang melakukan proses 

rehabilitasi dan menunjukkan hubungan yang negatif dengan kehadiran 

atlet dalam proses rehabilitasi. Beberapa dampak psikologis dalam 

olahraga antara lain gangguan suasana hati pasca-cedera, perubahan 

self-esteem pasca-cedera, rehabilitasi fisik dan psikososial cedera yang 

serius, dan respon pasca-cedera dari sudut pandang penyedia layanan 

kesehatan (Smith, 1996) 

Dalam hal ini, perlunya ada pemahaman tentang adanya kesatuan 

yang utuh antara jiwa dan raga, antara pikiran dan perbuatan nyata, yang 

perlu dipahami dan diyakini atlet selama masa proses penyembuhannya 

(Green, 1992). 
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Contoh kasus atlet elit dunia Monica Seles yang ditikam dan 

cedera berat di tahun 1993, menyatakan bahwa fase paling sulit adalah 

dalam mengatasi gejolak penderitaan emosionalnya (Murphy, 2005). 

Pada permulaan masa terapi ada rasa dan sikap menolak keberadaan 

JM. Lama kelamaan baru timbul kepercayaannya terhadap integritas 

kepribadian JM. Pembicaraan diawali dengan kejadian yang dialami 

Monica dalam tiga bulan terakhir, tentang bagaimana ia terperangkap ke 

dalam rasa depresi dan ketakutan yang selalu menghantuinya. Semua itu 

merupakan gejala post-traumatic stress disorder. Akhirnya semua 

perasaan shock, rasa takut, depresi dan kecemasan yang selama itu 

disembunyikannya muncul ke permukaan. Tangisan menjadi bagian dari 

proses intervensi, dan JM meyakinkan Monica bahwa hal seperti itu biasa 

terjadi dan tidak perlu dipersoalkan. Rasa empati yang ditunjukkan JM 

amat membantu Monica dalam memulihkan kepercayaan diri dalam 

menyeimbangkan kembali kehidupannya yang sempat goyah (Hoedaya, 

2007). 

Atlet profesional Indonesia yang juga sudah memiliki pengalaman 

mengalami cedera salah satunya adalah pemain Pelita Jaya Jakarta, Adhi 

Pratama. Dikutip dari sport.detik.com tahun 2017, Adhi mengalami sobek 

di bagian meliskus yang membuatnya harus absen di kompetisi South 

East Asian Basketball Asociation (SEABA) tahun 2017 di Singapura. 

Meski namanya tercantum dalam skuat Tim Nasional Indonesia (Timnas) 

yang berangkat, namun cedera yang dialami membuatnya harus absen 

dan memaksa Timnas berangkat dengan 11 pemain. Namun hal ini tidak 

membuat Adhi berhenti dan mengalami trauma, seusai pulih dari cedera, 
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Adhi langsung memperkuat Timnas dalam ajang Asian Games 2018 di 

Jakarta pada 18 Agustus 2018 yang lalu. Pulihnya Adhi memang 

merupakan kabar baik bagi Timnas karena Timnas memang sedang 

membutuhkan pemain berposisi Center (Raya, 2017). 

Lain halnya dampak dari cedera yang dialami atlet belia yang baru 

pertama kali mengalami cedera. Data awal hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan pelatih bola basket SD Kristen Terang 

Bangsa yang dilakukan di tempat berlatih SD Kristen Terang Bangsa 

pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, ditemukan bahwa pemain basket usia 

muda yang pertama kali mengalami cedera memang cenderung untuk 

takut bermain lagi. SD Kristen Terang Bangsa dipilih karena memiliki tim 

yang bagus dan cukup berprestasi di kancah kota hingga provinsi. Pelatih 

subyek mengatakan bahwa pemain yang cedera saat itu berusia 10 tahun 

ketika mengalami cedera. Cedera tersebut merupakan cedera pertama. 

Cedera yang dialami berupa cedera pergelangan tangan akibat salah 

dalam melakukan pendaratan ketika terjatuh. Hal ini menyebabkan atlet 

harus dirawat selama satu minggu dan tidak diperkenankan untuk berlatih 

selama satu minggu. Namun yang terjadi justru atlet memilih beristirahat 

lebih dari waktu yang ditentukan yakni 10 hari setelah atlet dinyatakan 

sembuh. Berdasarkan data dari pelatih, atlet mengalami situasi kaget 

karena baru pertama mengalami cedera dan takut untuk bermain lagi. 

Namun berkat dukungan dari orangtua atlet menjadi mau bermain lagi. 

Reaksi yang berbeda di atas membuat peneliti ingin mengetahui 

bagaimana sebenarnya dampak yang ditimbulkan oleh cedera terhadap 

pemain basket muda yang pernah mengalami cedera. Dalam hal ini 
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peneliti menargetkan pemain dalam kelompok usia (KU) dua belas tahun. 

Tidak banyak atlet muda yang mudah untuk bangkit dari cedera yang 

berimbas kepada keadaan psikologisnya. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana dampak psikologis cedera pada atlet bola 

basket kelompok usia dua belas tahun. 

 
 

1.2 Tujuan 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 

psikologis atlet basket kelompok usia dua belas tahun sehingga nantinya 

para pihak terkait dari atlet mampu memberi solusi terbaik untuk 

kemajuan atlet. 

 
 

1.3 Manfaat 
 

1.1.1 Manfaat Teoritis 
 

Memberikan hasil dalam ilmu Psikologi Olahraga yakni 

penelitian kepada atlet kelompok usia dua belas tahun dan 

menjadi acuan untuk melihat dampak-dampak psikologis atlet 

yang baru mengalami cedera 

1.1.2 Manfaat Praktis 
 

Membantu pelatih dalam memberikan langkah-langkah 

penanganan tepat dalam penanganan psikologis cedera atlet 

kelompok usia dua belas tahun, membantu subyek untuk lebih 

mengenal dampak psikologis bagi diri sendiri dan dengan 

diketahuinya dampak psikologis yang dialami diharapkan mampu 

mempercepat proses pemulihan, serta dapat memberi referensi 
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baru terkait topik Psikologi Olahraga di Indonesia khususnya 

dalam bidang olahraga bola basket. 


