
 

 
 

BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 
 

4.1 Kancah Penelitian 
 

Salah satu tahap dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menetapkan 

kancah penilitian. Proses ini merupakan tahap persiapan agar penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pemain bola basket 

dengan rentang usia maksimal dua belas tahun di kota Semarang. 

Subjek dalam penelitian ini diambil dari tim yang memang memberikan 

jam terbang bermain yang cukup tinggi pada para pemain-pemainnya. Penelitian 

ini ingin melihat bagaimana dampak psikologis cedera pada pemain basket 

kelompok usia dua belas tahun yang pernah mengalami cedera. Selain itu, 

penelitian ini juga ingin melihat respon secara kognitif dan respon secara emosi. 

Pada dasarnya, kedua respon ini muncul secara bertahap mulai dari kognitif 

hingga emosi. 

 
 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data 
 

Tahap pertama dalam persiapan penelitian ini yaitu, menentukan subjek 

berdasarkan dengan kriteria yang sesuai dengan pelaksanaan penelitian. 

Adapun gambaran umum mengenai kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu, 

subjek merupakan pemain basket berusia maksimal dua belas tahun. Selain itu, 

subjek juga pernah mengalami cedera sekurang-kurangnya satu kali selama 

bermain bola basket. 

Tahap kedua yang dilakukan sebagai bagian persiapan penelitian ini, 

peneliti melakukan pendekatan personal terhadap kedua subjek melalui para 
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pelatih subjek yaitu dengan menjalin relasi baik terhadap subjek (building 

rapport). 

Tahap ketiga yang dilakukan, peneliti melakukan pembuatan rancangan 

pedoman penelitian sebagai acuan saat melakukan wawancara terhadap subjek. 

Peneliti juga menyiapkan alat perekam yaitu telepon genggam serta alat tulis dan 

buku tulis sebagai media yang mendukung proses wawancara dan observasi 

saat penelitian berlangsung. 

 
 

4.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data 
 

Proses pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu 

untuk memahami secara lebih mendalam mengenai fenomena atau peristiwa 

tertentu ditengah masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara 

dan observasi sesuai dengan pedoman yang telah disusun. 

Sebelum proses wawancara dan observasi, peneliti terlebih dahulu menjelaskan 

mengenai tujuan dan tema yang diangkat dalam penelitian kepada subjek. 

Sebagai bentuk izin sedang mengadakan penelitian peneliti juga memberi 

informed consent yang dikeluarkan oleh peneliti kepada subjek. Berdasarkan 

kesepakatan dengan subjek, peneliti juga diperkenankan untuk merekam selama 

proses wawancara berlangsung. 

Penelitian dilakukan pada awal hingga pertengahan bulan Mei sesuai 

dengan jadwal yang disepakati oleh subjek. Rentang waktu penelitian 

disesuaikan dengan kebutuhan penggalian data yang dibutuhkan oleh peneliti, 

yang sesuai dengan pelaksanaan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

 
No. Inisial Tanggal Durasi Tempat 

1. KV 5 Mei 2019 34 Menit Lapangan tempat berlatih 
subjek 

2. LL 13 Mei 2019 25 Menit Lapangan tempat berlatih 
subjek 

3. IS 28 Mei 2019 32 Menit Lapangan tempat berlatih 
  subjek  

 
 

Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan data yang bersumber dari 

triangulasi yang dilaksanakan pada : 

 
 

Tabel 4.2 Jadwal Pertemuan Triangulasi 
 

No. Inisial Triangulasi Tanggal Tempat 

1. TO Pelatih Subjek 5 Mei 2019 Lapangan tempat berlatih 
subjek 

2. TO Pelatih Subjek 13 Mei 2019 Lapangan tempat berlatih 
subjek 

3. TO Pelatih Subjek 28 Mei 2019 Lapangan tempat berlatih 
  subjek  
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4.4 Hasil Pengumpulan Data 

 
4.4.1 Subjek 1 

 
a. Identitas Subjek 

 

Nama : K 
 

Usia : 9 Tahun 

Alamat : Semarang 

Kelas : SD Kelas 3 

Posisi : Shooting Guard / Small Forward 

 
 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 
 

1) Hasil Observasi 
 

Proses observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti di tempat kerja 

yaitu salah satu Lapangan Bola Basket yang berada di Semarang. Saat didatangi 

oleh peneliti, subjek sedang berlatih akhir yaitu Game. Peneliti tiba di lokasi 

penelitian kurang lebih pukul 16.30 WIB. Ketika tiba, peneliti melakukan 

pendekatan dan perijinan dengan pelatih kepala dan mengantarkan peneliti 

kepada subjek dan ibunya. Pada saat itu, pakaian yang digunakan adalah 

seragam berlatih tim yang dibela oleh subjek. Subjek memiliki postur yang cukup 

atletis dengan tinggi kurang lebih 148 cm berambut pendek. 

Saat di wawancara, subjek terlihat malu-malu layaknya anak kecil pada 

umumnya namun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan singkat padat 

dan jelas. Ketika proses wawancara berlangsung, subjek sedang istirahat untuk 

latihan berikutnya. Subjek mampu memberikan jawaban yang tidak membulat- 

bulat. Saat ditengah wawancara, subjek juga tidak terlihat sedang lelah dan 

beberapa kali tertawa saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 
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2) Hasil Wawancara 

 
a) Pengalaman Bermain Bola Basket 

 
Subjek merupakan pemain andalan bagi pelatihnya baik di level sekolah 

maupun club. Subjek sudah bermain bola basket sejak kelas 2 SD, kira-kira saat 

berusia 7 setengah tahun, kurang lebih sudah satu setengah tahun subjek 

bermain bola basket. Pertama kali bermain, subjek bermain bagi tim sekolahnya 

di level ekstrakulikuler sebelum akhirnya subjek terpilih menjadi tim. 

Meski baru berusia 9 tahun, subjek sudah memiliki jam terbang bermain 

yang cukup tinggi. Sudah ada beberapa perhelatan besar yang telah diikuti 

subjek baik itu di level sekolah maupun club. Subjek pernah mengikuti Walikota 

Cup 2018, AKJ Cup 2019 dan di bulan Juli akan mengikuti Kejuaraan Nasional 

Antar Klub Kelompok Usia 12 Tahun. Bukan hanya bermain, subjek sudah 

memiliki beberapa catatan rekam jejak menjadi juara dalam beberapa even 

tersebut. Subjek menjadi juara satu di Walikota Cup kemudian menjadi juara 2 di 

AKJ Cup. 

Dari rekam jejak dan pengalaman bermain subjek, dapat dikatakan subjek 

memiliki jam terbang dan pengalaman bermain yang tinggi untuk anak-anak 

seusianya. Mulai dari perhelatan-perhelatan besar yang telah diikuti hingga 

prestasi yang telah diraih. 

b) Pengalaman Mengalami Cedera 
 

Subjek pernah mengalami Jammed Finger atau cedera yang terjadi di 

bagian jari. Jammed Finger yang terjadi mengenai bagian ibu jari subjek. Cedera 

ini membuat jari subjek menjadi sulit digerakkan dan menjadikan subjek terpaksa 

berhenti bermain di hari itu. 
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Saat itu, subjek mengaku sedang berlatih Game dengan tim sekolah. 

Ketika timnya melakukan penyerangan, subjek sedang berlari lalu rekan satu tim 

subjek melakukan operan yang cukup kencang ke arah subjek sehingga 

membuat subjek terkejut dan spontan ingin menangkap bola. Namun, saat 

terkejut justru itu membuat bola tidak mengenai telapak tangan seperti yang 

seharusnya, namun justru mengenai ibu jari subjek sehingga membuat subjek 

kesakitan. 

Saat terjadi, subjek mengaku tidak ada seorangpun yang menolongnya 

sehingga ia langsung duduk ke pinggir lapangan sendiri tanpa bantuan siapapun. 

Cedera yang dialami subjek berlangsung sekitar dua hari sehingga dapat 

dikategorikan sebagai cedera minimal. 

Pasca cedera, subjek bercerita ia dibawa ke tukan pijat untuk memberi terapi 

pada jari yang terkena cedera. Subjek mengaku, ibunya mendampingi kadang- 

kadang dan tidak memberi subjek penanganan medis (obat, krim, dll.). 

c) Penilaian Kognitif 
 

Tidak ada respon kognitif yang muncul saat wawancara bersama subjek. 

Subjek mengaku biasa saja saat cedera terjadi. Subjek merasakan sakit dan 

berteriak, namun ketika ditanya apa yang dipikirkan, subjek tidak merasa 

memikirkan apapun hanya merasakan sakit saja sehingga subjek nampaknya 

tidak memiliki penilaian kognitif apapun saat cedera Jammed Finger ini terjadi. 
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d) Respon Emosional 

 
Saat cedera terjadi, subjek tidak menangis, namun sempat melakukan 

teriakan “aw”. Namun ada suatu respon emosional yang muncul yakni perasaan 

marah. 

Subjek mengaku merasa jengkel dan kesal, namun saat ditanya apa yang 

membuatnya jengkel, subjek kesulitan untuk menjawab dan cenderung 

menjawab tidak tahu. Subjek tidak tahu alasannya kenapa dia merasa marah 

maupun jengkel. 

Selain itu, rasa takut juga muncul pasca cedera. Subjek mengaku merasa 

takut saat berlatih lagi karena takut apabila cedera terjadi lagi pada subjek. 

e) Intensitas Tema 
 

TEMA  INTENSITAS 

Dampak Positif Dukungan 
Sosial 

++ 

Dampak Negatif Respon 
Emosional 

++ 

   Takut  +  
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Tabel 4.3 Dampak Positif Psikologis Cedera Subjek KV 

 
 

 
 DK BP 

DK  
 

 

 

BP   
 

 

Keterangan : 

DK : Dukungan Sosial 

BP: Belajar dari Pengalaman 

 
 

Tabel 4.4 Dampak Negatif Psikologis Cedera Subjek KV 
 

 RE TA 

RE  
 

 

 

TA   
 

 
Keterangan : 

RE : Respon Emosional 

TA : Takut 
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Cedera Pada Atlit: 

Jammed Finger 

Negatif 

Takut 

Respon Emosional 

Positif 

Belajar dari Pengalaman 

Dukungan Sosial 

 
 
 
 

 
Bagan 4.1 Dampak Psikologs Cedera Subjek KV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Keberanian Bermain 
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4.4.1.1.1.1 Analisis Kasus 

 
Cedera yang terjadi pada Subjek 1 merupakan cedera ringan yang 

berupa Jammed Finger. Cedera ini menimbulkan respon emosional pada subjek 

dimana subjek merasa takut akan kemungkinan terjadinya cedera dan 

merasakan perasaan tensi dan marah. Cedera ini membuat subjek kesulitan 

melakukan dribble dan passing. Subjek harus beristirahat selama empat hari saat 

cedera ini terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai cedera minimal. Setelah 

cedera subjek mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman 

sehingga subjek mau bermain lagi dan kembali berani bermain. 
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4.4.2 Subjek 2 

 
4.4.2.1 Identitas Subjek 

 
Nama : LL 

 

Usia : 12 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat : Semarang 

Kelas : SD Kelas 5 
 

Posisi : Shooting Guard 

 
 

4.4.2.2 Hasil Observasi dan Wawancara 
 

4.4.2.2.1 Hasil Observasi 
 

Proses observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti di tempat kerja 

yaitu salah satu Lapangan Bola Basket milik sekolah yang berada di Semarang. 

Saat didatangi oleh peneliti, subjek baru saja datang untuk memulai latihan. 

Peneliti tiba di lokasi penelitian kurang lebih pukul 13.48 WIB. Ketika tiba, peneliti 

melakukan pendekatan dan perijinan dengan pelatih kepala dan 

memperkenalkan peneliti kepada subjek. Pada saat itu, pakaian yang digunakan 

adalah kaos abu-abu, celana basket dengan deker kaki lengkap (lutut dan 

pergelangan kaki). Subjek memiliki postur yang cukup atletis dengan tinggi 

kurang lebih 155 cm, berambut panjang, dan dikuncir menjadi satu. 

Saat di wawancara, subjek terlihat percaya diri dan lugas dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ketika proses wawancara 

berlangsung, subjek baru saja datang dan baru selesai bermain main dengan 

bola. Saat ditengah wawancara, subjek juga tidak terlihat canggung dan sungguh 

serius dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada. 
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4.4.2.2.2 Hasil Wawancara 

 
a) Pengalaman Bermain Bola Basket 

 
Subjek merupakan pemain untuk tim putri di sekolahnya. Subjek sudah 

bermain bola basket kurang lebih sudah satu setengah tahun subjek bermain 

bola basket. Pertama kali bermain, subjek bermain bagi tim sekolahnya di level 

ekstrakulikuler sebelum akhirnya subjek terpilih menjadi tim. 

Subjek memiliki beberapa pengalaman bermain untuk sekolahnya. Subjek 

pernah mengikuti Walikota Cup 2018 dan AKJ Cup 2019. Subjek sudah memiliki 

beberapa catatan rekam jejak menjadi juara dalam salah satu perhelatan 

tersebut sehingga bukan hanya bermain, subjek juga memiliki prestasi. Subjek 

menjadi juara dua di Walikota Cup. 

Dari rekam jejak dan pengalaman bermain subjek, dapat dikatakan subjek 

memiliki jam terbang dan pengalaman bermain yang cukup tinggi. Mulai dari 

perhelatan-perhelatan besar yang telah diikuti hingga prestasi yang telah diraih. 

 
 

b) Pengalaman Mengalami Cedera 
 

Subjek pernah mengalami right ankle injury atau cedera pergelangan kaki 

sebelah kanan. Total subjek mengalami sebanyak tiga kali sepanjang subjek 

menjadi pemain basket di sekolah. Hal ini membuat subjek harus beristirahat dan 

kesulitan untuk berjalan. 

Cedera pertama dialami subjek saat persiapan sebelum latihan, subjek 

sedang melakukan game. Saat itu, subjek bercerita sedang bermain-main lalu 

salah satu teman subjek tidak sengaja menjegal subjek sehingga membuat 

subjek terjatuh dan mengalami cedera pergelangan kaki bagian kanan. 
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Cedera kedua saat sedang melakukan game saat latihan. Saat ini subjek 

sedang melakukan penyerangan dan melakukan lay up. Ketika lay up terjadi, 

subjek sedang dibayang-bayangi musuhnya sehingga membuat subjek mendarat 

ke tanah dengan posisi yang salah. Hal ini terjadi karena subjek saat itu kaget 

dikarenakan musuh subjek berteriak “ba” membuat subjek terkejut dan mendarat 

dengan salah. 

Cedera ketiga dialami subjek juga saat sedang melakukan game. Saat itu 

subjek secara tidak sengaja terjegal oleh teman sehingga subjek terjatuh. 

Setelah subjek terjatuh, teman subjek juga kehilangan keseimbangan sehingga 

jatuh juga dan mendarat tepat di atas subjek dan mengenai kaki subjek sehingga 

menyebabkan subjek mengalami cedera kembali. 

Pertolongan pertama yang diterima subjek dilakukan oleh pelatih kepala 

subjek. Pelatih melakukan pertolongan pertama dengan memberikan kompres es 

sehingga mengurangi bengkak yang ada di kaki subjek. Selain itu, subjek juga 

mengalami dukungan sosial dari teman-teman sekolah maupun tim agar subjek 

lekas sembuh dan dapat bermain kembali bersama. 

Cedera pertama dan kedua yang dialami subjek berlangsung sekitar 

empat hingga lima hari, sedang cedera ketiga yang dialami berlangsung sekitar 

enam hari. Cedera yang dialami dapat dikategorikan sebagai cedera ringan. 

 
 

c) Penilaian Kognitif 
 

Saat mengalami cedera pertama, subjek mengaku tidak merasakan 

dampak psikologis apapun, hanya merasa sakit di bagian kaki sehingga subjek 

fokus pada rasa sakitnya. Berbeda dengan saat subjek mengalami cedera kedua 

dan ketiga. 
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Saat mengalami cedera kedua dan ketiga, subjek merasakan perasaan 

sedih dan marah karena memikirkan “bagaimana bisa aku cedera”. Subjek juga 

mengaku dimarahi oleh orang tua sehingga membuat subjek menjadi semakin 

marah. 

Selama masa pemulihan, subjek merasa tidak bisa berjalan normal dan 

tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, hal tersebut membuat subjek menjadi 

marah karena subjek tidak dapat berlatih lagi. Selain itu, ibu subjek sendiri 

memberikan peringatan bahwa apabila subjek kembali mengalami cedera maka 

subjek harus keluar dari tim bola basket. 

d) Respon Emosional 
 

Ketika cedera pertama terjadi, subjek tidak begitu memberikan respon 

baik secara kognitif maupun secara emosi. Berbeda halnya ketika cedera kedua 

dan ketiga terjadi. 

Saat cedera kedua dan ketiga terjadi, ada beberapa respon yang muncul. 

Pertama, subjek bercerita bahwa dia merasa takut, subjek takut akan waktu 

pemulihan karena subjek berasumsi saat cedera ketiga terjadi, kaki subjek bisa 

jadi menjadi retak. Apabila memang retak, itu akan membuat subjek 

membutuhkan waktu lama untuk sembuh, penilaian kognitif ini yang membawa 

subjek kepada respon emosional berupa ketakutan dan kesedihan yang 

disebabkan karena cedera. 

Setelah pemikiran tersebut muncul, subjek merasakan perasaan marah 

dan menangis. Hal itu subjek munculkan karena subjek sadar, bahwa apabila dia 

kembali cedera, orang tua subjek akan melarang subjek bermain kembali. 

Sehingga saat cedera terjadi subjek sudah mengalami stress yang spontan dan 
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membuat subjek melakukan penilaian tentang kemampuan coping nya. Hal itu 

membawa subjek kepada perasaan marah, tensi, dan frustasi. 

 
 

e) Intensitas Tema 
 

TEMA INTENSITAS 

Dampak Positif Dukungan Sosial ++ 
 Hati-Hati +++ 

 Belajar dari 
Pengalaman 

+++ 

 Kuat Mental ++ 

Dampak Negatif Respon Emosional +++ 
 Penilaian Kognitif +++ 
 Takut +++ 

 
 
 
 
 

Tabel 4.5 Dampak Psikologis Positif Subjek LL 
 
 

 
 DK HH BP KM 

DK  
 

   

HH   
 

  

BP    
 

 

KM     
 

 
 

Keterangan : 

DK : Dukungan Sosial BP : Belajar dari Pengalaman 

HH : Hati-hati KM : Kuat Mental 
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Tabel 4.6 Dampak Psikologis Negatif Subjek LL 
 
 
 
 

 RE PK TA 

RE  
 

 

 

 

PK   
 

 

TA    
 

 
Keterangan : 

RE : Respon Emosional TA : Takut 

PK : Penilaian Kognitif 
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Cedera Pada Atlet : 

Ankle Sprain 

Positif 

Belajar Dari Pengalaman 

Kuat 

Mental 

Hati - 

Hati 

Dukungan Sosial 

Negatif 

Takut Penilaian 

Kognitif 

Respon Emosional 

Keberanian Bermain 

 
 
 
 

 
Bagan 4.2. Dampak Psikologis Cedera Subjek LL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

B
erd

am
p

ak 

B
erd

am
p

ak 



46 
 

 
 
 
 

 
f) Analisis Kasus 

 
Subjek dua memiliki tingkat keparahan cedera yang lebih tinggi 

dibandingkan subjek pertama. Subjek membutuhkan waktu beristirahat sekitar 

enam hari sehingga dapat dikategorikan masuk sebagai cedera ringan. Subjek 

mengalami cedera yang sama selama tiga kali. 

Cedera yang dialami Subjek 2 merupakan cedera ringan berupa Ankle 

Sprain dimana subjek memberikan dampak penilaian kognitif dan respon 

emosional. Subjek khawatir akan waktu pemulihan, dilarang basket lagi oleh 

orang tua dan tidak dapat beraktifitas normal seperti biasanya sehingga subjek 

menjadi takut akan kemungkinan cedera, tensi dan marah, serta sedih akan 

cedera yang telah dialami. 

Cedera yang dialami juga membawa dampak-dampak positif bagi subjek, 

dimana dukungan sosial yang selalu datang membuat subjek terus bangkit untuk 

bermain. Kini subjek menjadi pemain yang lebih kuat secara mental dan lebih 

hati-hati saat bermain dimana subjek kini menggunakan deker untuk melindungi 

bagian-bagian kaki yang rentan mengalami cedera. 

Dukungan sosial memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan 

proses pemulihan atlet. Dukungan emosional yang diberikan orang-orang sekitar 

atau keluarga memiliki efek mengurangi depresi, kecemasan,dan meningkatkan 

kepercayaan diri, selain itu, dukungan yang diberikan oleh pemain lain yang 

cedera juga berpengaruh pada motivasi melakukan pengobatan luka, 

meningkatkan strategi bertahan, serta mengurangi ketakutan yang dialami 

pemain tersebut (Sepda, 2017) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berbagai dampak yang 

dialami subjek membuat subjek menjadi lebih tangguh, dengan dukungan sosial 



47 
 

 
 
 
 

 
yang tepat subjek mendapatkan keberanian untuk bermain, terbukti subjek masih 

bermain hingga sekarang. 



48 
 

 
 
 
 

 
4.4.3 Subjek 3 

1. Identitas Subjek 
 

Nama : IS 
 

Usia : 11 Tahun 

Alamat : Semarang 

Kelas : SD Kelas 5 

Posisi : Shooting Guard / Small Forward 
 

2. Hasil Observasi dan Wawancara 
 

a. Hasil Observasi 
 

Proses observasi dan wawancara dilakukan oleh peneliti di salah satu 

Lapangan Bola Basket milik sekolah yang berada di Semarang. Saat didatangi 

oleh peneliti, subjek baru saja datang untuk memulai latihan. Peneliti tiba di 

lokasi penelitian kurang lebih pukul 09.00 WIB. Ketika tiba, peneliti melakukan 

pendekatan dan perijinan dengan pelatih kepala dan memperkenalkan peneliti 

kepada subjek. Pada saat itu, pakaian yang digunakan adalah kaos abu-abu, 

celana basket. Subjek memiliki tinggi kurang lebih 155 cm dan berambut botak. 

Subjek IS sendiri merupakan kapten tim dari tim yang dibelanya, hal ini terjadi 

karena IS merupakan pribadi yang dewasa dan memiliki jiwa kepemimpinan di 

atas rata-rata teman-temannya. 

Saat di wawancara, subjek menjawab dengan bahasa yang baku dan 

santun. Ketika proses wawancara berlangsung, subjek baru saja datang dan 

belum sempat bermain dengan bola karena belum adanya bola yang 

dikeluarkan. Saat ditengah wawancara, subjek juga mampu memberikan 

jawaban-jawaban yang tepat dan lengkap bukan hanya jawaban singkat. 
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b. Hasil Wawancara 

 
a) Pengalaman Bermain Bola Basket 

 
Subjek berusia sebelas tahun dan telah menjadi pemain bola basket 

selama lima tahun. Subjek mulai bermain bola basket sejak kelas satu sekolah 

dasar, namun sebenarnya subjek sudah mengenal bola basket sejak masa 

taman kanak-kanak. Paman dari subjek merupakan seorang pelatih di salah satu 

Sekolah Menengah Pertama di kota Semarang. 

Subjek sudah mengikuti cukup banyak perhelatan basket yaitu Walikota 

cup, BBS cup, AKJ cup, dan MM cup. Subjek bercerita bahwa timnya sering 

meraih juara satu, hanya ketika salah satu pemain mulai terbawa emosi maka tim 

langsung kalah. Terakhir kali subjek meraih predikat juara adalah AKJ Cup 2019 

yakni juara dua, sedang terakhir kali subjek meraih juara satu yaitu saat MM Cup 

tahun 2018. 

Dengan tahun bermain yang cukup lama dan caps bermain yang banyak, 

dapat dikatakan bahwa IS memiliki jam terbang yang cukup tinggi dalam 

permainan bola basket kelompok usia dua belas tahun. 

b) Pengalaman Mengalami Cedera 
 

Dengan pengalaman bermain yang cukup tinggi, IS tidak terhindarkan 

dari cedera. IS sudah mengalami cukup banyak jenis cedera. Pertama kali IS 

mengalami cedera adalah saat IS duduk di kelas tiga. Saat itu IS mengalami 

Ankle Spread sebelah kiri atau cedera pergelangan kaki. Cedera ini membuat IS 

haru beristirahat kurang lebih satu bulan. 

Cedera pertama ini dialami oleh subjek saat sedang mengikuti BBS Cup. 

Ketika subjek sedang membawa bola, dari belakang tiba-tiba musuh subjek 

mendorong dan membuat subjek terjatuh. Subjek terjatuh ke belakang bukan ke 
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depan sehingga membuat kaki subjek terpelintir. Ketika cedera terjadi, subjek 

berusaha menahan untuk tidak terlihat cedera agar dapat tetap bermain, namun 

subjek tidak dapat menahan sehingga ia harus digantikan. Saat cederam subjek 

langsung disuruh istirahat dan diberi kompres. 

Cedera lain yang dialami subjek yakni cedera bahu, dimana subjek 

mengalami saat pertandingan persahabatan. Saat itu subjek sedang berlari 

dengan men-dribble bola, kemudian dari belakang ada musuh yang berusaha 

mengejar dan mendorong subjek. Subjek terjatuh kebelakang dan bahu sebelah 

kiri subjek mengenai lapangan. Saat itu subjek kesulitan untuk berdiri sehingga 

harus ditolong dan dibantu pelatih serta teman-teman subjek. Cedera ini 

membuat subjek butuh istirahat kurang lebih dua hari lamanya. 

Cedera terakhir yang dialami subjek yakni cedera pergelangan tangan 

sebelah kiri. Proses terjadinya adalah saat subjek sedang melakukan 

pemanasan dan ABC Running. Ketika itu, ada teman subjek yang mendorong 

dari belakang dan membuat subjek terjatuh dan terbalik, saat itu tangan kiri 

subjek mendarat di lapangan dan tida kuat menahan tubuh subjek sehingga 

subjek mengalami cedera. Cedera ini membuat subjek harus beristirahat kurang 

lebih dua bulan lamanya agar mendapatkan penyembuhan yang maksimal. 

Masih banyak cedera yang dialami subjek antara lain nyeri otot, pegal, 

jammed finger dan beberapa cedera lain. Subjek tidak dapat mengingat sudah 

berapa banyak dan berapa kali ia mengalami cedera karena terlalu banyak. Dari 

cerita subjek, dapat disimpulkan subjek sudah mengalami cedera minimal, 

sedang, dan parah. 
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c) Penilaian Kognitif 

 
Cedera yang dialami oleh subjek memberikan penilaian kognitif tersendiri 

pada subjek. Ketika cedera pertama terjadi, subjek berusaha untuk menahan 

rasa sakit. Subjek tidak ingin cederanya menyebabkan tim menjadi bermasalah, 

hal ini menjadi evaluasi dari harga diri dan kepercayaan diri yang dirasakan. 

Subjek berusaha mempertahankan harga dirinya sebagai pemain dengan 

menahan sakitnya meski dia tidak dapat menahannya. 

Rasa kehilangan dirasakan oleh subjek saat mengalami cedera ini. 

Karena cedera pertama membuat subjek harus melakukan recovery selama satu 

bulan membuat subjek menjadi jarang memegang bola basket. Hal ini membuat 

subjek menjadi kehilangan waktu bermain dan kehilangan kemampuan 

melakukan dribble baik itu dengan tangan kanan maupun tangan kiri. 

Cedera yang kedua membuat subjek harus beristirahat selama dua hari, 

dalam hal ini cedera dikategorikan sebagai cedera minimal. Tidak ada penilaian 

kognitif yang muncul ketika subjek mengalami cedera kedua, namun subjek 

mengalami kesulitan berdiri saat mengalami cedera kedua ini. 

Cedera ketiga yakni cedera pergelangan tangan kiri. Selama masa 

pemulihan, subjek mengalami kehilangan yakni kehilangan dribble tangan kiri. 

Hal ini terjadi karena selama dua bulan subjek tidak dapat menggunakan tangan 

kirinya untuk bermain. 

Hal lain yang muncul yakni perkiraan tentang waktu pemulihan, dimana 

subjek tidak tahu kapan ia harus sembuh. Subjek memikirkan apakah dia harus 

dibawa ke dokter atau mungkin harus operasi dan memang di akhir subjek harus 

melakukan operasi sedikit untuk menyembuhkan pergelangan kirinya. 
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d) Respon Emosional 

 
Cedera pertama yang dialami subjek memberi subjek reaksi dan respon 

emosional. Subjek menangis dan takut. Ketakutan yang muncul dikarenakan 

subjek takut tidak dapat bermain lagi. Cedera pertama membuat subjek tidak 

dapat berjalan secara maksimal dan memberikan rasa sakit yang luar biasa 

kepada subjek karena subjek belum pernah merasakan sakit sedemikian rupa. 

Selain itu, proses penyembuhan subjek yang mengharuskan subjek untuk 

ke tukang pijat membuat subjek ketakutan. Subjek takut dengan sakit yang akan 

dialaminya selama proses pijat, namun subjek merasa mau tidak mau dia harus 

melakukannya agar sembuh. Tingkat keparahan cedera subjek juga memberikan 

rasa takut tersendiri pada subjek. Subjek merasa karena ini cedera pertama, 

subjek takut apabila ini adalah cedera yang amat parah. 

Cedera yang kedua memberikan perasaan marah pada subjek. Subjek 

merasa marah kepada musuhnya karena dia didorong dari belakang hingga 

membuat subjek cedera, namun setelah subjek mengerti bahwa musuh tidak 

sengaja lambat laun subjek mampu memahami dan membiarkan. Ketakutan 

yang muncul masih sama yakni saat subjek akan dipijat. Subjek takut akan rasa 

sakit yang akan muncul saat proses pijat ini berlangsung. 

Cedera yang ketiga memberikan respon berupa kesedihan pada subjek. 

Subjek merasa sedih karena subjek harus dibawa ke dokter dan harus menjalani 

operasi. Pada akhirnya subjek memang harus ke dokter dan menjalani operasi 

dan ternyata memang tidak terlalu parah dan subjek masih dapat sembuh. 
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e) Intensitas Tema 

 
TEMA  INTENSITAS 

Dampak Positif Dukungan 
Sosial 

+++ 

Jiwa 
Kepemimpinan 

++ 

 Belajar dari 
Pengalaman 

++ 

 Hati-Hati +++ 
 Kuat Fisik ++ 
 Kuat Mental ++ 

Mengerti Batas 
Kemampuan 

+++ 

Memberi Waktu 
Istirahat 

++ 

Dampak Negatif Respon ++ 
 Emosional +++ 
  ++ 
  +++ 

 Penilaian ++ 
Kognitif +++ 

 Takut +++ 
 ++ 
 + 

 Rasa 
Kehilangan 

++ 

 Waktu 
  Pemulihan  

+++ 
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Tabel 4.7 Dampak Psikologis Positif Subjek IS 

 
 

 DK JK BP HH KF KM BK WI 

DK  
 

  

 

  

  

JK   
 

 

     

BP    
 

 

  

 

 

HH     
 

   
 

 

KF      
 

   

KM       
 

  

BK        
 

 

WI         
 

 
 

 
Keterangan : 

 

DK : Dukungan Sosial KF : Kuat Fisik 
 

KM : Kuat Mental JK : Jiwa Kepemimpinan 
 

BK : Batas Kemampuan WI : Waktu Istirahat 
 

BP : Belajar dari Pengalaman HH : Hati-Hati 
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Tabel 4.8 Dampak Psikologis Negatif Subjek IS 

 
 RE PK TA RK WP 

RE  
 

 

  

 

 

PK   
 

  

 

TA    
 

  

RK     
 

 

WP      
 

 

Keterangan : 
 

RE : Respon Emosional RK : Rasa Kehilangan 
 

PK : Penilaian Kognitif WP : Waktu Pemulihan 

TA : Takut 
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Kuat Fisik 

 
 
 
 

 
Bagan 4.3. Dampak Psikologis Cedera Subjek IS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cedera Pada Atlet 

(Ankle Sprain, 

Shoulder Injury) 

Jiwa 

Kepemimpinan 

Waktu 

Istirahat 

Kuat 

Mental 

Hati - 

Hati 

Positif 

. 

Keberanian Bermain 

Batas Kemampuan 

Belajar Dari 

Pengalaman 

Dukungan Sosial 

Negatif 

Takut 
Rasa 

Kehilangan 

Waktu 

Pemulihan 
Penilaian 

Kognitif 

Respon Emosional 

B
erd

am
p

ak 

B
erd

am
p

ak 
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f) Analisis Kasus 

 
Cedera yang dialami subjek ketiga beraneka ragam mulai dari jammed 

finger hingga ankle sprain. Masih banyak cedera yang dialami subjek antara lain 

nyeri otot, pegal, shoulder injury dan beberapa cedera lain. Subjek tidak dapat 

mengingat sudah berapa banyak dan berapa kali ia mengalami cedera karena 

terlalu banyak. Dari cerita subjek, dapat disimpulkan subjek sudah mengalami 

cedera minimal, sedang, dan parah. 

Subjek mengalami dampak berupa penilaian kognitif dan respon 

emosional. Subjek merasa butuh untuk meningkatkan performa sehingga harus 

berlatih lebih keras, subjek juga memikirkan tentang waktu pemulihan dan 

mengalami rasa kehilangan dalam hal kemampuan dribble tangan kiri. 

Atlet yang mengalami terutama cedera parah akan terancam kehilangan 

identitas dirinya (Elkin dalam Satiadarma, 2000). Penyebab hilangnya identitas 

diri seorang atlet bukan hanya muncul karena cedera, tetapi juga bisa karena 

berkurangnya kemampuan karena faktor usia atau kurangnya latihan dan 

sebagainya. Akibatnya, keperkasaannya sebagai atlet kian terancam, dan 

ancaman ini juga dikenal sebagai athletic neurosis (Little dalam Satiadarma, 

2000). Hal ini dialami subjek ketiga yang mengalami perasaan kehilangan akan 

kemampuan dribble kiri karena tidak dapat mengikuti latihan selama satu bulan. 

Apabila atlet mengalami hal ini, selama jangka waktu tertentu ia akan 

mengalami kegoncangan emosional. Ia merasa konsep dirinya terancam, 

mengalami kehilangan rasa percaya diri, dan fungsi sosialnya juga mengalami 

gangguan, sehingga ia menjadi cepat marah, atau cenderung menarik diri dari 

lingkungan kegiatan olahraganya. 
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Pasca mengalami cedera, subjek ditunjuk menjadi kapten karena jiwa 

kepemimpinannya yang dianggap berhasil membawa tim menjadi juara dan 

banyaknya cedera yang dilewati namun tetap memilih untuk lanjut. Subjek juga 

belajar dari pengalaman terlihat bagaimana subjek tetap bermain dan 

meningkatkan performannya dan bermain lebih hati-hati. Cedera juga membuat 

subjek menjadi lebih kuat secara fisik dan mental karena benturan-benturan yang 

terjadi membuat subjek menjadi terbentuk. Subjek juga mengerti batas 

kemampuannya sehingga subjek tahu kapan harus memberikan waktu istirahat 

apabila memang sudah mulai merasa kelelahan. 

Ketika cedera seorang atlet disembuhkan, ia akan mendapatkan  

kekuatan yang bertambah, terutama di bagian-bagian yang dulunya lemah. 

Secara psikologis, atlet muda biasanya akan kehilangan motivasi atau keluar dari 

olahraga ketika mereka mengalami cedera pertama, namun hal ini tidak berlaku 

pada subjek ketiga. Cedera membuat atlet menjadi sadar bahwa dia butuh waktu 

istirahat dan membuatnya berkembang secara alami. Membuat rancangan hidup 

yang positif membantu atlet dalam menjadi pribadi yang lebih baik (Hamilton, 

2019). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berbagai dampak yang 

dialami subjek membuat subjek menjadi lebih tangguh, dengan dukungan sosial 

yang tepat subjek menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, subjek memberikan waktu 

istirahat yang cukup sehingga mendapatkan keberanian untuk bermain, terbukti 

subjek masih bermain hingga sekarang 


