
 

 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Metode yang Digunakan 
 

Metode yang digunakan untuk meneliti dampak psikologis pemain 

basket kelompok usia dua belas tahun yang pernah mengalami cedera ini 

adalah penelitian kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan (Creswell, 2010). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau 

oragnisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Dalam penelitian 

kualitatif terdapat sumber data utama. Menurut Loflan (dalam Moleong, 

2007), sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama 

akan dicatat melalui catatan tertulis sebagai catatan lapangan. 

Pencatatan sumber data utama melalui kegiatan wawancara dan 

observasi. 
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3.2 Tema yang Diungkap 
 

Tema yang diungkap dalam penelitian ini adalah tentang dampak 

psikologis atlet basket kelompok usia dua belas tahun yang pernah 

mengalami cedera. Tema berupa dampak yang ditimbulkan dari bagan 

dimana terdiri atas penilaian kognitif dan respon emosional. 

Penilaian kognitif berupa kebutuhan untuk meningkatkan tujuan 

performa, perkiraan tentang waktu pemulihan, evaluasi dari harga diri dan 

kepercayaan diri yang dirasakan, penilaian akan kepercayaan tentang 

atribusi, rasa kehilangan, dan penilaian tentang kemampuan coping. 

Respon emosional terdiri atas ketakutan akan hal yang tidak 

diketahui, perasaan tensi, marah, dan depresi. Fristasi dan kebosanan 

yang disebabkan oleh cedera, keterpisahan dan kesendirian, kesedihan 

yang disebabkan karena cedera, kemampuan coping emosional, dan 

reaksi kehilangan. 

 
 

3.3 Subyek Penelitian 
 

Jumlah subjek yang terlibat dalam penelitian berjumlah dua orang, 

yaitu pemain bola basket berusia maksimal dua belas tahun dengan jenis 

kelamin yang berbeda. Pada penelitian ini terdapat ciri-ciri dalam 

menentukan subjek yang akan digunakan yaitu : 

1. Subjek merupakan pemain basket berusia maksimal dua belas tahun 
 

2. Subjek pernah mengalami cedera sekurang-kurangnya satu kali 

selama bermain bola basket 

3. Subjek telah menjadi pemain bola basket sekurang-kurangnya satu 

tahun. 
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3.4 Teknik Pengambilan Sample 
 

Jenis sampling yang dipakai pada penelitian ini adalah Non- 

probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling. Teknik 

pengambilan sampel dengan pengambilan subjek yang nantinya diseleksi 

oleh peneliti menurut kriteria-kriteria spesifik yang dimiliki oleh sampel 

yang dituju (Nasution, 2014). Kriteria yang dimaksud antara lain 

pengalaman bermain, lama bermain, dan pengalaman cedera. Dengan 

kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian 

 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Pada penelitian ini peneliti memakai dua jenis teknik pengumpulan 

data yaitu observasi dan wawancara. 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan (Kartono, 1987). Observasi yang dilakukan adalah observasi 

berstruktur karena peneliti sudah memiliki kerangka tentang hal apa saja 

yang akan diobservasi. Observasi yang digunakan meupakan observasi 

bebas yang tidak hanya tertuju pada subyek, melainkan lingkungan 

sekitar subyek juga diobservasi. 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Koentjaraningrat, 1985). 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin. Peneliti menggunakan metode ini karena 
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peneliti sudah memiliki panduan yang berisi pokok-pokok persoalan yang 

akan digali (controlled interview) tetapi cara mengajukan pertanyaan 

bebas. 

Jenis pertanyaan yang dipakai dalam wawancara penelitian ini 

adalah pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka untuk 

menggali informasi tentang persepsi, perasaan, prasangka, dan stereotip 

subyek. Pertanyaan tertutup digunakan untuk memperoleh informasi 

spesisif yang diperlukan seperti nama, alamat, nama anggota keluarga, 

dan sebagainya. 

Penulis juga menggunakan alat tulis dan kertas untuk mencatat 

bagian penting dalam proses wawancara. Pedoman wawancara yang 

akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Identitas 
 

a. Identitas diri subjek (nama, usia, keluarga, alamat rumah) 
 

2. Pengalaman bermain bola basket 
 

a. Sudah berapa lama bermain basket? 
 

b. Kejuaraan apa saja yang pernah diikuti? 
 

c. Apa prestasi tertinggi yang pernah tercapai? 
 

3. Pengalaman mengalami cedera 
 

a. Apakaah anda pernah mengalami cedera? 
 

b. Mohon ceritakan proses anda mengalaminya? (Kronologi) 
 

c. Cedera apa yang anda alami? 
 

4. Penilaian Kognitif 
 

a. Apa reaksi pertama saat anda cedera? (teriak, menangis, 

dll) 
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b. Siapa yang memberikan penanganan pertama? Seperti 

apa penanganan yang diberikan? 

c. Berapa lama cedera anda berlangsung? 
 

d. Apa yang anda rasakan pada diri saat cedera terjadi? 
 

e. Apakah anda pernah mengalami rasa kehilangan saat 

cedera? Bagaimana prosesnya? 

5. Respon Emosional 
 

a. Bagaimana proses selama anda mengalami cedera ini? 
 

b. Apakah anda merasakan sedih saat mengalami cedera? 
 

c. Apakah anda pernah merasa tidak percaya diri saat 

mengalami cedera? 

d. Apakah anda merasa mendapat dukungan saat mengalami 

cedera? 

e. Apakah anda merasa takut saat mengalami cedera? 

 
 

3.6 Keterandalan Data 
 

Menurut Moleong (2007), uji kesahihan dan keandalan dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman 

sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensi, 

pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing. Uji keabsahan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

3.1.1 Perpanjangan Keikutsertaan 
 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Keikutertaan tidak hanya dilakukan 
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dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut 

penting artinya karena penelitian kualitatif berorientasi 

pada situasi sehingga dengan perpanjangan 

keikutsertaaan dapat memastikan apakah kontek itu 

dipahami dan dihayati. 

Disamping itu membangun kepercayaan antara subjek 

dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama 

3.1.2 Ketekunan Pengamat 
 

Ketekunan pengamat bertujuan untuk menemukan ciri 

dan unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan 

yang diteliti, kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Setelah itu peneliti melakukan 

pengamatan secara teliti dan berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor dan tema-tema yang menonjol. 

3.1.3 Triangulasi 
 

Peneliti membandingkan hasil wawancara yang 

diperoleh dari masing-masing sumber atau informan 

penelitian sebagai pembanding untuk mengecek 

kebenaran informasi yang didapatkan. Triangulasi 

dilakukan pada pelatih subjek dimana subjek menanyakan 

hal-hal yang terkait perkembangan latihan subjek mulai 
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dari penanganan pertama saat cedera, lama absen latihan, 

dan permainan pasca sembuh cedera. 

 
 

3.7 Analisis 
 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Menurut 

Miles dan Huberman (Hadi, 1986) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

3.7.1 Reduksi Data 
 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan 

abstraksi data besar dari kegiatan peneliti. Reduksi data dapat 

menggunakan bentuk singkatan, coding, perumusan tema, serta 

membuat batasan persoalan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk 

analisis yang mempertegas, memperpendek, meneliti hal-hal yang 

penting dan mengatur data untuk kemudian diambil kesimpulan. 

3.7.2 Penyajian Data 
 

Penyajian data merupakan suatu proses menyajikan informasi 

yang memungkinan menampikan kesimpulan peneliti. Melalui data yang 

disajiakan kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau akan 

mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 
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penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

dewasa ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

3.7.3 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
 

Setelah mengumpulkan seluruh hasil data yang telah didapat , 

tugas peneliti adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan final 

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung 

pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

peneliti dan tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah 

dirumuskan sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah 

melanjutkannya secara induktif. Kemudian makna-makna yang muncul 

dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya 

(Hadi,1986) 


