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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dari setiap penalty 
corner yang dilakukan dalam bentuk prosentase kegagalan dan 
keberhasilan penalty corner berpola dan penalty corner langsung Katagori 
Klub pada  Kejuaraan Singapore Indoor Hockey Chellenge 2014. 
Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Yishun Sport Hall Singapore 
pada tanggal 16 – 19 Oktober 2014.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua tim pada kejuaraan Singapore Indoor Hockey Challenge 2014 
dengan jumlah 9 tim. Dan sampel yang digunakan adalah semua tim 
dalam katagori klub pada kejuaraan Singapore Indoor Hockey Challenge 
2014.  Instrumen dalam penelitian ini menggunakan blanko yang berisi 
kolom dan barisan untuk menghitung keberhasilan dan kegagalan dari 
setiap penalty corner.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis adaftif Adapun 
kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : prosentase 
keberhasilan penalty corner langsung sebanyak 67,53 % dan prosentase 
kegagalan penalty corner langsung sebanyak 32,48 % dari 77 tembakan 
penalty corner langsung. Sedangkan prosentase keberhasilan penalty 
corner pola sebanyak 19,75 % dan prosentase kegagalan penalty corner 
pola sebanyak 80,24% dari 81 tembakan penalty corner pola. 

 

 

Kata Kunci : Kontribusi Penalty Corner pada Kejuaraan Singapore Indoor 

Hockey Challenge 2014. 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan perkembangan Hoki di Indonesia cukup pesat, 

hal ini dapat dilihat dari banyak digelarnya pertandingan Hoki mulai 

dari tingkat pelajar, mahasiswa, daerah, nasional, maupun 

internasional. Di Indonesia kejuaraan Hoki ruangan untuk Perguruan 

tinggi pun semakin banyak diminati. Olahraga Hoki juga mulai 

diperkenalkan kedaerah–daerah, dengan diadakanya kejuaraan 

setingkat PORDA (Pekan Olahraga Daerah). 

Semangat persaingan itu dimiliki oleh mahasiswa–mahasiswa 

seluruh tim Hoki putra dan putri, pada saat mengikuti kejuaraan antar 

mahasiswa. Keberhasilan dan kegagalan sebuah tim biasa, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah 

penguasaan tehnik dasar permainan Hoki. Seorang atlet Hoki harus 

menguasai beberapa tehnik dasar yang baik untuk bermain Hoki, 

supaya ketika saat pertandingan seorang atlet dapat mengurangi 

kesalahan yang dibuat. Oleh karena itu penguasaan tehnik dasar 

sangan diperlukan pada setiap pemain.  

Keberhasilan dan kegagalan sebuah tim itu bisa disebabkan 

oleh beberapa faktor, salahsatu diantaranya adalah kurangnya sebuah 

tim memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Agar dapat 

memanfaatkan peluang yang didapat ketika pertandingan itu 

berlangsung khususnya disektor putra dan peluang yang kurang 

dimanfaatkan, yaitu ketika tim mendapatkan tembakan pinalty corner.  

Pinalty corner merupakan suatu hukuman yang diberikan 

kepada lawan karna tim tersebut melakukan pelangaran, seperti bola 

menyentuh kaki di daerah circle, bola menyentuh punggung stick di 

daerah circle, pemain melakukan body contact di daerah circle. Penalty 

corner  dilakukan didalam garis circle dengan jarak 7 meter dari 

gawang, dan penembak berhadapan langsung dengan penjaga 

gawang, oleh karena itu peluang untuk mendapatkan point atau gol 

pun cukup besar dari tembakan penalty corner.  
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Penalty corner mempunyai 2 tipe yaitu tipe langsung dan tipe 

berpola, yang dimaksud tipe penalty corner berpola adalah  bola yang 

diberikan oleh Injector kepada pemain yang siap menyentuh bola lebih 

dari 2 sentuhan, sedangkan tipe penalty corner langsung adalah bola 

yang diberikan dari Injector langsung distop dan dishooting kearah 

gawang dan hanya memanfaatkan 1 sampai 2 sentuhan tidak lebih.  

Keterampilan menembak penalty corner merupakan salah satu 

keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap pemain Hoki baik dalam 

latihan maupun pertandingan. Dengan keterampilan ini sebuah tim 

dapat meraih poin atau mencetak gol dalam permainan tersebut, dan 

dapat menentukan kemenangan dan kekalahan sebuah tim.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang Kontribusi Pinalty Corner (langsung dan pola) pada 

Kejuaraan Singapore Indoor hockey Chellenge 2014 

 

II. KERANGKA TEORI 

Permainan Hoki adalah permainan yang dapat dimainkan didalam 

ruangan (Indoor) maupun diluar ruangan (Field Hockey), Hoki adalah 

cabang olahraga permainan beregu dan menggunakan alat yang 

dinamakan stick . Menurut Primadi Tabrani (1985, h.1) mengungkapkan 

bahwa  “Hoki adalah suatu permainan yang dapat dimainkan antar dua 

regu yang tiap pemainnya memegang sebuah alat yang disebut stick 

untuk menggerakan sebuah bola”.  

Pada dasarnya permainan Hoki ruangan adalah merupakan salah 

satu permainan yang menjunjung tinggi sportifitas dan nilai-nilai 

keselamatan. Karena seperti yang dijelaskan dalam peraturan permainan 

Hoki di atas, bahwa pada saat bermain Hoki bola tidak boleh naik dari 

permukaan lapangan permainan. Jika peraturan tidak dilakukan maka 

akan terjadi kecelakaan yang cukup fatal. 

Dalam permainan Hoki ruangan ada salah satu keterampilan yang 

harus dimiliki oleh seluruh pemain Hoki, yaitu keterampilan menembak 
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penalty corner. Penalty corner merupakan suatu hukuman yang diberikan 

kepada lawan karena tim tersebut melakukan pelanggaran, seperti bola 

menyentuh kaki di daerah circle, bola menyentuh punggung stick di 

daerah circle,  dan pemain melakukan body contact di daerah circle. 

Reet dan Max Howell (1991, h. 252) mendefinisikan bahwa 

keterampilan gerak adalah gerakan otot atau gerakan tubuh yang 

diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang 

diinginkan. George H. Sage (1997, h. 336)  mengasumsikan bahwa 

keterampilan gerak adalah suatu proses pengembangan respon gerak 

kedalam pola gerak yang terintegrasi dan terorganisir. Sedangkan 

Sugiyanto (1993, h.13) menyatakan bahwa keterampilan gerak adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan gerak merupakan gabungan gerak 

otot tubuh atau bagian tubuh yang membentuk pola gerakan tubuh yang 

koordinasi, terorganisir dan terkontrol dalam rangka terwujudnya suatu 

tindakan gerak yang baik, yaitu apabila suatu kelompok otot atau 

gabungan beberapa bagian yang terlibat dalam suatu pola gerak tertentu 

dapat berkoordinasi dengan efektif dan selalu dalam pengendalian sesuai 

dengan tujuan gerak tersebut. 

Pengaturan waktu sangat penting ketika mendapatkan tembakan 

penalty corner, karena dengan tembakan secara tiba-tiba dan para 

pemain harus melakukan gerakan sesegera mungkin setelah mereka 

mendapatkan posisi yang baik. Penembak juga harus konsentrasi 

terhadap objek ketika menguasai bola dengan waktu yang singkat. Dalam 

melakukan penalty corner para pemain harus bersungguh-sungguh dan 

serius dalam melakukannya baik pada saat latihan maupun pertandingan. 

Oleh karena itu seluruh pemain yang terlibat dalam pengambilan penalty 

corner harus dapat menyelesaikan penalty corner dengan tepat agar gol 

yang diharapkan dapat tercipta dan membuka peluang menang untuk tim. 
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Salah satu kegunaan penalty corner seperti yang diungkapkan oleh 

Helen Ten Hong Beng dan M.P. Haridas (1994, h. 89) bahwa: “ kemahiran 

sudut penalty telah menjadi aspek penting dalam permainan Hoki karena 

kebanyakan dari bilangan gol boleh dijaringkan dari sudut penalty”. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan gol akan banyak 

didapat dari tembakan penalty corner. 

Dalam hal ini keterampilan menembak penalty corner  memiliki 

peluang yang cukup besar dalam meraih angka atau poin, dalam 

melakukan seorang atlet harus bersungguh-sungguh agar poin yang 

diinginkan pun tercapai. Oleh karena itu para pemain harus 

memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu timing, peluang, kejutan, 

kombinasi, serta variasi yang didapat ketika melakukan tembakan penalty 

corner. 

Untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan tembakan penalty 

corner dalam olahraga Hoki maka setiap pemain yang terlibat harus 

memiliki, pertama teknik bagus, kedua seorang feeder harus mampu 

mengirim unpan dengan relase bola yang tepat, ketiga memberhentikan 

bola dengan tepat, keempat penembak harus memiliki akurasi yang tepat, 

dan kelima ketepatan taktik. 

Kriteria tembakan penalty corner dapat dikatakan berhasil apabila 

bola hasil tembakan tersebut masuk kegawang. Supaya dapat 

mengasilkan gol maka semua pemain harus memiliki teknik yang bagus, 

seperti feeder harus mengunpan bola dengan tepat, stopper 

memberhentikan bola dengan tepat, dan shooter harus menembak 

dengan akurasi yang tepat. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dari setiap penalty 

corner yang dilakukan dalam bentuk prosentase kegagalan dan 

keberhasilan penalty corner berpola dan penalty corner langsung Katagori 

Klub pada  Kejuaraan Singapore Indoor Hockey Chellenge 2014. 
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Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Yishun Sport Hall Singapore 

pada tanggal 16 – 19 Oktober 2014.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua tim pada kejuaraan Singapore Indoor Hockey Challenge 2014 

dengan jumlah 9 tim. Dan sampel yang diguankan adalah semua tim 

dalam katagori klub pada kejuaraan Singapore Indoor Hockey Challenge 

2014.  Instrumen dalam penelitian ini menggunakan blanko yang berisi 

kolom dan barisan untuk menghitung keberhasilan dan kegagalan dari 

setiap penalty corner. Penalty corner dinyatakan berhasil jika : Sentuhan 

bola tidak lebih dari dua sentuhan dan bola masuk kedalam gawang. 

Sedangkan yang dinyatakan gagal jika : Bola melenceng keluar gawang, 

pada saat passing, stopping, dan shooting berhasil digagalkan lawan, bola 

masuk tapi dianulir oleh wasit yang bertugas karena suatu hal (Misal : 

pada saat shooting kaki mengijak garis circle) dan Sentuhan bola lebih 

dari dua sentuhan.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis adaftif bertujuan untuk 

gambaran mengenai subjek dan variable yang diteliti serta tidak 

dimaksudkan menguji hipotesis. Setelah data terkumpul yang berwujud 

angka dari hasil perhitungan kemudian diperoses dengan menjumlah, 

membandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

prosentase. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Analisis Data 

Keberhasilan dan kegagalan jumlah tembakan penalty corner 

Langsung dan Pola seluruh tim katagori klub di Singapore Hockey 

Challenge 2014. Dari data yang diperoleh keseluruhan jumlah tembakan 

penalty corner Langsung dan Pola Tim Hockey Putra dan Putri, berikut ini 

akan dipaparkan hasil penelitian survey tentang tembakan penalty corner 

Langsung pada seluruh tim peserta. 
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Table 4.1 Jumlah Aktivitas Prosentase Keberhasilan dan Kegagalan 

Tembakan Penalty Corner Langsung 

Tembakan Penalty Corner Langsung 

No Nama Tim Penalty Corner Jumlah Prosentase Jumlah 
Prosentas

e 
Berhasil Gagal berhasil Gagal 

1 Jakarta Putra 10 3 13 77% 23% 100% 

2 Police 3 1 4 75% 25% 100% 

3 New Sout 
Wales 

15 4 19 79% 21% 100% 

4 Cricket putra 1 5 6 17% 83% 100% 

5 Khalsa 4 1 5 80% 20% 100% 

6 Jakarta Putri 8 3 11 73% 27% 100% 

7 Tornados 5 1 6 83% 17% 100% 

8 Eagles 1 5 6 17% 83% 100% 

9 Cricket 5 2 7 71% 29% 100% 

Jumlah  52 25 77    

 

Tabel di atas memperjelas jumlah aktivitas prosentase keberhasilan 

dan kegagal tembakan penalty corner langsung masing-masing tim pada 

keseluruhan pertandingan yang telah dijalankan. 

Tabel 4.2 Jumlah Aktivitas Prosentase Keberhasilan dan Kegagalan 

Penalty Corner Pola 

Tembakan Penalty Corner Pola 

No Nama Tim Penalty Corner Jumlah Prosentase Jumlah 
Prosentase Berhasil Gagal berhasil Gagal 

1 Jakarta putra 2 7 9 22% 78% 100% 

2 Police 1 5 6 17% 83% 100% 

3 New Sout 
Wales 

6 13 19 32% 68% 100% 

4 Cricket putra 0 5 5 0% 100% 100% 

5 Khalsa 0 6 6 0% 100% 100% 

6 Jakarta Putri 4 15 19 21% 79% 100% 

7 Tornados 2 7 9 22% 78% 100% 

8 Eagles 0 3 3 0% 100% 100% 

9 Cricket 1 4 5 20% 80% 100% 

Jumlah  16 65 81    
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Tabel di atas memperjelas jumlah aktivitas prosentase keberhasilan 

dan kegagal tembakan penalty corner pola masing-masing tim pada 

keseluruhan pertandingan yang telah dijalankan. 

 

b. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

diketahui bahwa jumlah prosentase rata-rata keberhasilan tembakan 

penalty corner langsung sebanyak 67,53 % dan jumlah prosentase rata-

rata kegagalan tembakan penalty corner langsung sebanyak 32,48% dari 

77 tembakan yang terjadi dalam keseluruhan pertandingan yang telah 

dijalankan.  

Selain itu dapat diketahui juga bahwa jumlah prosentase rata-rata 

keberhasilan tembakan penalty corner pola sebanyak 19,75 % dan jumlah 

prosentase rata-rata kegagalan tembakan penalty corner pola sebanyak 

80,24% dari 81 tembakan yang terjadi dalam keseluruhan pertandingan 

yang telah dijalankan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

prosentase keberhasilan penalty corner langsung sebanyak 67,53 % dan 

prosentase kegagalan penalty corner langsung sebanyak 32,48 % dari 77 

tembakan penalty corner langsung. Sedangkan prosentase keberhasilan 

penalty corner pola sebanyak 19,75 % dan prosentase kegagalan penalty 

corner pola sebanyak 80,24% dari 81 tembakan penalty corner pola. 

 

SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan, maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut : Perlu dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam tentang model latihan untuk 

meningkatkan keberhasilan penalty corner pola  
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