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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

hidayah-Nya akhirnya buku dengan judul Dasar-dasar Permainan 

Bolavoli Pantai selesai disusun. Buku ini disusun untuk melengkapi 

kebutuhan mahasiswa peserta matakuliah bolavoli pantai di Jurusan 

Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Malang.  

Secara garis besar buku ini akan membahas tentang: sejarah 

permainan bolavoli pantai, teknik dasar, variasi-variasi latihan bolavoli 

pantai, dan peraturan permainan. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada kawan-kawan yang 

telah membantu dalam penulisan buku ini. Dengan segala 

keterbatasan yang ada mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi 

pembaca. 
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SEJARAH PERKEMBANGAN  
BOLAVOLI PANTAI 

 

TUJUAN  

 Setelah mempelajari bagian ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli. 

2. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli pantai. 

 

1. Sejarah Perkembangan Bolavoli. 

 Permainan bolavoli di Romawi sudah lama dikenal sejak abad 

pertengahan, dari Italia kemudian permainan ini di bawa ke Jerman 

tahun 1893 dengan nama Faustball. Lapangan faustball memiliki 

ukuran 50 X 20 meter, dan sebagai pemisah lapangan dipergunakan 

tali yang tingginya 2 meter dari lantai. 

 Pada waktu itu bola yang digunakan memiliki keliling 70 cm. 

dengan jumlah pemain untuk masing-masing regu 5 orang. Cara 

memainkan faustball dilakukan dengan memantul-mantulkan bola ke 

udara melewati atas tali (net), tidak ada batasan sentuhan dalam 

memainkan bola. Bola boleh menyentuh lantai sebanyak dua kali 

sentuhan. 

 Meskipun pada zaman Romawi permainan bolavoli (faustball) 

sudah lama ada, namun cabang olahraga modern dianggap mulai lahir 

pada tahun 1895, yang didirikan oleh William C. Morgan, seorang guru 

pendidikan jasmani dari Young Men Christian Association (YMCA) di 

kota Hollyoke, negara bagian Massachusettes, Amerika Serikat. Pada 

awalnya cabang olahraga ini diberi nama Minonette yang kemudian 

BAGIAN 1 
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diubah namanya menjadi bolavoli oleh Dr. Alfred T. Halstead dari 

Springfield, Massachusettes, Amerika Serikat karena pada prinsipnya 

permainan ini dilakukan dengan cara mem-voli bola melintasi net. 

 Peraturan permainan bolavoli muncul pertama kali tahun 1896 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Peraturan ditentukan 9 innings 

2. Setiap inning terdiri dari: 

2.1 Apabila masing-masing tempat ada satu orang pemain, maka 

setiap regu memiliki hak satu kali service. 

2.2 Akan tetapi apabila masing-masing tempat ada dua orang 

pemain, maka masing-masing regu memiliki hak tiga kali 

service. 

3. Lapangan permainan memiliki ukuran panjang 16 meter dan lebar 8 

meter. 

4. Net/jaring berukuran: Panjang 8 meter dan lebar 70 cm. 

5. Bola terbuat dari karet yang dilapisi dengan kulit atau kanvas. 

Keliling bola berukuran 25-27 Inchi (63,5-68,5 cm). Berat bola 11-

12 ounches (255-340 gram). 

6. Server dan service: Server harus berdiri dengan salah satu kaki di 

atas garis belakang. Bola harus dipukul dengan tangan (seperti 

pada service tenis). Bola yang diservice sebelum melewati net, 

tetapi mengenai kawan seregu, kemudian bola tersebut masuk ke 

lapangan lawan, maka bola dianggap masuk syah. Akan tetapi 

apabila bola jatuh diluar lapangan permainan, maka server tidak 

diberi kesempatan untuk melakukan service yang kedua kalinya. 

7. Memperoleh skor: service yang tidak dapat dikembalikan, dan bola 

dalam permainan yang tidak dapat dikembalikan, maka regu yang 

melakukan service mendapat nilai. Hanya regu yang melakukan 

service yang memperoleh nilai. 
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8. Bola yang menyentuh garis (jatuh di atas garis) dianggap sebagai 

bola keluar. 

9. Setiap pemain boleh menyentuh dan memainkan bola. Bola yang 

menyentuh diluar lapangan permainan, kemudian jatuh dan masuk 

di dalam lapangan permainan adalah syah. 

 Selaras bertambahnya waktu, maka penyempurnaan peraturan 

permainan terus dilakukan secara kontinyu, dan variasi perkembangan 

peraturan permainan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: 

Tahun 1900: Sistem point mulai berlaku, yaitu 21 point untuk setiap 

set (satu set). 

Tahun 1911: Suatu komisi yang terdiri dari ahli-ahli YMCA ditugaskan 

untuk meninjau kembali peraturan permainan yang sudah ada. 

Komisi ini berhasil melakukan beberapa perubahan peraturan 

permainan, satu diantaranya adalah mulai diterapkannya sistem 

rotasi. 

Tahun 1917: Sistem 15 point diterima  

Tahun 1918: Jumlah pemain yang berada di lapangan ditentukan 

enam orang untuk setiap regu. Ukuran tinggi net 2,40 meter. 

Tahun 1921: Mulai ditentukan lapangan sudah dilengkapi dengan 

garis tengah. 

Tahun 1922: Setiap regu diperbolehkan memainkan bola masing-

masing 3X di dalam petaknya sendiri. Telah diselenggarakan 

kejuaraan antar regu (perkumpulan) YMCA yang pertama kalinya 

di Brooklyn, New York. Federasi Athletik Amateur meminta agar 

regu-regu yang berada di luar lingkungan YMCA juga 

diperbolehkan ikut serta dalam kejuaraan tersebut. 

Tahun 1923: Ukuran lapangan permainan ditentukan seperti yang ada 

sekarang, yang berukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. 
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Tahun 1928: Lahirnya induk organisasi bolavoli Amerika Serikat (The 

United States Volleyball). Pada tahun yang sama 

diselenggarakan kejuaraan nasional bolavoli pertama untuk 

Amerika Serikat. 

 Pada awalnya permainan bolavoli dilakukan orang untuk 

mengisi kegiatan rekreasi para usahawan yang populer di daerah 

pariwisata di lapangan terbuka pada musim panas di seluruh Amerika. 

Tahun 1900 Canada merupakan negara diluar Amerika pertama yang 

menerima olahraga ini. Gerakan internasional YMCA merupakan 

sarana yang efektif dalam pengembangan popularitas cabang 

olahraga bolavoli ke seluruh dunia. Permainan ini pertama kali 

diterima di Kuba tahun 1905, Puerto Riko 1909, Philipina 1910, 

Uruguay 1912, Cina dan Jepang tahun 1913. Permainan bolavoli 

mulai dikenalkan ke Eropa oleh tentara Amerika pada saat perang 

dunia I, dan menyebar ke negara Perancis, Cekoslowakia, Polandia 

dan Uni Sovyet.  

 Pada waktu itu peraturan permainan yang digunakan setiap 

negara atau wilayah di seluruh dunia berbeda-beda. Ketika 

berlangsung Olimpiade tahun 1936 dilakukan pembentukan federasi 

bolavoli Internasional, tetapi usaha tersebut gagal. 

 Di Asia sesuai dengan kondisi penduduknya yang memiliki 

postur tubuh pendek, maka peraturan permainan sistem timur jauh 

berkembang selaras dengan keadaan tersebut. Umpamanya tim ini 

tidak terdiri 6 pemain, melainkan 9 pemain, tinggi net dari ukuran 

standar dikurangi 6 inchi. Peraturan permainan bolavoli sistem timur 

jauh (Asia) ini sampai sekarang masih tetap dipergunakan di Jepang, 

walaupun sistem permainan jenis ini telah kehilangan popularitasnya 

dibanding dengan permainan yang dimainkan oleh 6 orang. Variasi 

lain dalam permainan bolavoli juga terdapat di Kalifornia Selatan, 
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Copacabana di Rio de Jainero dan daerah Mediterania di Perancis. 

Bolavoli Ganda (dua dalam satu regu) yang dimainkan di lapangan 

terbuka, bukan hanya sebagai rekreasi melainkan memiliki nilai 

kompetitif yang tinggi. 

 Bolavoli berkembang dengan pesat setelah berakhirnya perang 

dunia II. Kegagalan membentuk federasi bolavoli Internasional tahun 

1936 tidak melunturkan niat para perintis bolavoli dunia dan akhirnya 

cita-cita mendirikan induk organisasi bolavoli dunia terwujud pada 

tahun 1946, dengan berdirinya International Volleyball Federation 

(IVBF) yang diprakarsai oleh; Perancis, Uni Sovyet, Polandia, 

Yugoslavia dan Cekoslawakia. 

 

2. Sejarah Perkembangan Bolavoli Pantai 

Perkembangan bolavoli pantai dimulai pada awal tahun 1920, 

bolavoli pantai pertama kali dimainkan di pantai Santa Monica 

California, dengan jumlah pemain 6 lawan 6. Pada tahun 1927, 

bolavoli pantai menjadi olahraga yang penting bagi anggota 

perkumpulan aliran “bebas” di Perancis, yang ditemukan di Francoville 

(sebelah barat-utara, Bagian pinggir kota Paris).  

Tahun 1930, permainan bolavoli pantai dengan dua melawan 

dua pertama kali telah dimainkan di Santa Monica, California. Bolavoli 

pantai juga mulai dimainkan di daerah Palavas, Lacanau dan Royan 

(Perancis), di sekitar Sofia (Bulgaria), Prague (Czechoslavakia), dan 

Riga (Latvia). Di Amerika serikat orang-orang akan melakukan 

rekreasi untuk melepas ketegangan dengan pergi ke pantai dengan 

melakukan permainan bolavoli pantai empat lawan empat dan 3 lawan 

3.  

Tahun 1947, telah terbentuk kepanitiaan pertama Turnamen 

Bolavoli pantai dengan 2 pemain, yang mengambil tempat di pantai 
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State di California. Turnamen itu diorganisir oleh Holtzman dan 

sebagai pemenang turnamen adalah pasangan Sawnez-Harris.  

Tahun 1948, turnamen bolavoli pantai pertama diselenggarakan 

di California (Los Angeles), dengan pemberian hadiah hanya untuk 

regu terbaik, yang padsa waktu itu dimenangkan oleh regu Pepsi 

sebagai regu terbaik, sehinggi regu Pepsi sebagai penerima hadiah 

sekaligus sebagai pemenang.  

Sekitar tahun 1950, telah dibuka turnamen bolavoli pantai yang 

dilaksanakan di lima pantai di wilayah California. Yaitu pantai: Santa 

Barbara, Status, Corona del Mar, Laguna, dan pantai San Diego. 

Bolavoli pantai menjadi suatu program pertunjukan dan Kontes yang 

menarik, dan menjadi program Panitia (Official). Brazil mengambil 

tempat pada Turnamen Pertama ini, yang disponsori oleh suatu 

Perusahaan penerbitan; penerbit Surat kabar.  

Pada tahun 1957, Bernie Holtzman dan Gen Selznick 

memenangkan suatu kejuaraan yang disponsori Greta Tyson, Bintang 

dari “Pajama Top", sebagai Ratu Pantai. Mulai saat itu menjadikan 

bolavoli pantai lebih dari suatu olahraga, dan berubah menjadi suatu 

pertunjukan yang riil.  

Sekitar tahun 1960an, dibuka turnamen bolavoli pantai yang 

diadakan di delapan pantai di California. Yaitu Pantai Tahoe (akhir-

akhirnya tahun 60an), Pantai Santa Cruz, Pantai Santa Barbara, 

Pantai State, Pantai Manhattan (Manhattan Beach Open – 1960), 

Pantai Corona del Mar, Pantai Laguna, dan Pantai San Diego. Di 

Perancis, pemenang kejuaraan 3 lawan 3, berhadiah sekitar 30,000 

Francs di dalam turnamen yang berlangsung di La Baule dan di Les 

Sables d'Olonne. Pertama Manhattan Beach Open mengambil tempat. 

Pada tahun 1965, didirikan California Beach Volleyball 

Association (CBVA). Organisator Turnamen bertemu untuk 

http://www.volleyball.org/cbva/index.html
http://www.volleyball.org/cbva/index.html
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mengkoordinir jadwal dan merumuskan peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang digunakan dalam permainan tersebut. 

Tahun 1974, Turnamen bolavoli pantai pertama kali 

memperoleh sponsor secara komersial, dengan mengambil tempat di 

San Diego. $1,500 San Diego Open, yang disponsori oleh rokok 

Winston, yang dimenangkan Oleh Dennis Hare and Fred Zuelich yang 

dihadiri 250 penonton.  

Tahun 1976, kejuaraan Olympia Bolavoli Pantai dengan hadiah 

$ 5,000 dipertandingkan, dan hadiah pertama dimenangkan Oleh 

Menges dan Lee, saat itu dihadiri  30,000 penonton. Pada saat itu 

ditemukan dan disepakati konsep kejuaraan bolavoli pantai, untuk 

mempromosikan dan memperluas perjalanan/wisata keliling pantai.  

Tahun 1978, olahraga bolavoli pantai dengan sponsor utama 

Jose Cuervo Tequila. Pada tahun 1979, dilaksanakan pertandingan 

bolavoli pantai dengan hadiah uang untuk juara ganda utama USA 

sebesar $10,000. Pemenang (Raja) Turnamen Pantai yang 

diselenggarakan di pantai Manhattan ditawarkan hadiah uang sebesar 

$11,000.  

Tahun 1980, dilaksanakan turnamen bolavoli pantai dengan 

hadiah tunai untuk 7 turnamen dengan hadiah total senilai $ 52,000, 

(disponsori oleh Jose Cuervo). San Diego, Santa Barbara, Laguna ($ 

5,000), Manhattan ($10,000), Pantai King ($12,000), Kejuaraan Dunia 

($15,000). Kemudian pada tahun 1981, mulai masuk perusahaan bir 

gabungan, sebagai sponsor utama. Pada tahun 1982, Hadiah tunai 

untuk 6 turnamen. Total hadiah $ 69,000 (disponsori oleh perusahaan 

bir). Perjalanan nasional, dengan Clearwater terbuka (Florida) terbuka. 

Tahun 1983, Hadiah tunai untuk 12 turnamen. Hadiah total $ 137,000 

(disponsori oleh perusahaan bir). Dengan perjalanan keliling ke 4 

negara (CA, FL, NY, CO). 
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Pada tanggal 21 Juli 1983 terbentuklah AVP- (Association of 

Volleyball Professionals). Tahun 1984, AVP melakukan perjalanan 

keliling mampir di 7 negara (CA, FL, NY, CO, IL, AZ, HA). Secara 

keseluruhan terdiri dari 25 kejuaraan, “18 kejuaraan disponsori oleh 

Bir, 7 disponsori oleh Cuervo”. Tahun 1985, AVP-Bolle Kacamata 

hitam bergabung sebagai sponsor utama, Total uang hadiah 

perjalanan keliling menjangkau $275,000.  

Tahun 1986, AVP-Bolavoli Pantai Ahli menerima permintaan 

untuk pemenuhan televisi kabel melalui "Karcis Utama", dan Bolavoli 

Pantai Ahli merencanakan tindakan dengan mengembangkan 

jaringannya di Dunia yang luas melalui ABC'S Sports. Kejuaraan 

exhibition internasional di Rio de Janiero, dengan 5,000 penonton.  

Pada tahun 1986 telah dibentuk WPVA- (Women's Professional 

Volleyball Association) asosiasi bolavoli professional wanita. Telah 

dibentuk sirkuit untuk kejuaraan pantai di Australia. Tahun 1987, FIVB- 

FIVB dilangsungkan Kejuaraan Dunia Bolavoli Pantai, diadakan untuk 

pertama kali di Ipanema, Brazil. 

 

RINGKASAN 

Permainan bolavoli mulai dikenal pada tahun 1893 dengan 

nama Faustball di Romawi. Namun cabang olahraga bolavoli modern 

dianggap mulai lahir pada tahun 1895, yang didirikan oleh William C. 

Morgan. 

Permainan bolavoli pantai dimainkan pertama kali pada awal 

tahun 1920, di pantai Santa Monica California, dengan jumlah pemain 

6 lawan 6. Tahun 1930an permainan bolavoli pantai dua lawan dua 

mulai dimainkan di Santa Monica, California. Pada tahun 1947, untuk 

pertama kali dilakukan turnamen bolavoli pantai dengan 2 pemain, di 

pantai California.  

http://www.volleyball.org/avp/index.html
http://www.volleyball.org/avp/index.html
http://www.volleyball.org/wpva/index.html
http://www.volleyball.org/wpva/index.html
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Pada tanggal 21 Juli 1983 terbentuklah Association of Volleyball 

Professionals (AVP). Dan pada tahun 1986 telah dibentuk Women's 

Professional Volleyball Association (WPVA) asosiasi bolavoli 

professional wanita. 

http://www.volleyball.org/avp/index.html
http://www.volleyball.org/avp/index.html
http://www.volleyball.org/wpva/index.html
http://www.volleyball.org/wpva/index.html
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TEKNIK DASAR  
PERMAINAN BOLAVOLI PANTAI 

 

Tujuan  

 Setelah mempelajari bagian ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan teknik dasar service. 

2. Menjelaskan teknik dasar service tennis. 

3. Menjelaskan teknik dasar jump service. 

4. Menjelaskan teknik dasar passing. 

5. Menjelaskan teknik dasar smash. 

6. Menjelaskan teknik dasar block. 

 

1. SERVICE 

Service merupakan sajian bola yang dilakukan lawan untuk 

memulai permainan bolavoli. Dalam perkembangannya service 

memiliki peranan penting, karena selain sebagai sajian awal untuk 

memulai permainan, service merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk melakukan serangan kepada lawan. Service yang baik, maka 

akan menyulitkan lawan untuk memainkan bola. Beberapa macam 

cara dilakukan oleh pemain bolavoli pantai untuk menghasilkan bola 

hasil service sulit diterima lawan. Cara tersebut antara lain berkaitan 

dengan: (1) kecepatan (laju) bola, (2) bentuk gerakan (putaran) bola, 

dan (3) ketepatan arah (sasaran) bola. 

1. Kecepatan (laju) bola sangat ditentukan oleh kekuatan pukulan 

ketika melakukan service. Service yang dilakukan dengan laju bola 

BAGIAN 2 
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yang cepat, maka sulit diantisipasi oleh pemain lawan, sehingga 

bola service dengan laju yang cepat ini akan dimungkinkan dapat 

menyulitkan lawan dalam menerima service, sehingga sulit untuk 

melakukan serangan. 

2. Gerakan bola ketika melintasi atas net juga berpengaruh terhadap 

penerima service. Service yang dilakukan dengan bola dengan top 

spin akan berbeda dibanding dengan gerakan bola yang 

mengambang (floating). Untuk menghasilkan putaran (gerakan) 

bola yang bervariasi, ditentukan beberapa hal diantaranya adalah: 

 Keras dan pelannya pukulan 

 Perkenaan tangan dengan bola saat melakukan service 

Berdasarkan putaran (gerakan) bola yang dilakukan pada saat 

service, maka dapat dikelompokkan menjadi: (1) top spin, (2) back 

spin, (3) inside spin, (4) outside spin, dan (5) float. 

 Top spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola 

bagian atas, sehingga menghasilkan putaran bola ke depan. 

 

Gambar 2.1  Perkenaan bola untuk putaran top spin 
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Gambar 2.2  Lintasan pukulan top spin 

 

 Back spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola 

bagian bawah, sehingga menghasilkan putaran bola ke 

belakang. 

 

Gambar 2.3  Perkenaan bola untuk putaran back spin 

 

 Inside spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola 

sebelah luar, sehingga menghasilkan putaran bola berputar ke 

dalam. 
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Gambar 2.4  Perkenaan bola untuk putaran Inside spin 

 

 Outside spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola 

sebelah dalam, sehingga menghasilkan putaran bola berputar 

ke luar. 

 

Gambar 2.5  Perkenaan bola untuk putaran Outside spin 

 

 Float adalah pukulan service yang dilakukan dengan keras, 

perkenaan tangan dengan bola berada pada bola bagian 

tengah bel;akang, sehingga menghasilkan gerakan bola yang 

mengapung (float). 
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Gambar 2.6  Perkenaan bola untuk gerakan Floating 

 

3. Penempatan bola diarahkan kepada titik-titik kelemahan lawan, 

misalnya: 

 Ke arah pemain yang lemah 

 Di belakang pengumpan atau tempat di mana pengumpan 

sedang bergerak. 

 Ke arah pemain pengganti yang baru masuk 

 Ke tempat yang kosong atau diantara pemain-pemain 

 Ke garis belakang bila posisi penerima service terlalu ke tengah 

 Ke garis samping bola posisi penerima service terlalu ke tengah. 

 

Teknik service pada dasarnya dapat dibedakan menjadi: 

1. Underhead service 

2. Overhead service: a. Top spin 

b. Back spin  

c. Inside spin 

d. Out spin 

e. Float 
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a. Service tangan bawah 

Service bukan sekedar menghidupkan permainan, tetapi harus 

dipandang sebagai awal serangan regu yang melakukan service. 

Oleh sebab itu service harus dikuasai oleh semua anggota regu 

dan harus mampu meningkatkan kesulitan penerimaan regu lawan.  

Sikap permulaan: 

Sikap permulaan dari service tangan bawah: Pemukul berdiri 

normal di petak service dan dengan sikap siap normal. Kaki kiri ada 

di depan dan tangan kiri memegang bola. 

Pelaksanaan:  

Pelaksanaan service dilakukan dengan cara lambungkan bola 

dengan tinggi secukupnya, hingga pemukul mudah menjangkau 

lambungan itu untuk dipukul. Ayunkan tangan kanan dengan sikap 

lurus ke bawah dan otot tangan ditegangkan. Ayunan lengan kanan 

bergerak seperti bandul dengan memperkirakan kecepatan 

jatuhnya bola dan ayunan lengan kanan ini akan bertemu pada 

saat lengan dalam sikap membentuk sudut kira-kira 450 dengan 

garis horizontal di bawah bahu. 

Sikap saat perkenaan: 

Telapak tangan menghadap ke bola. Tepat pada saat 

perkenaan antara tangan dan bola, tangan harus ditegangkan. 

Perkenaan bola pada tangan harus dapat menimbulkan pantulan 

sempurna. Agar pantulan dapat sempurna, lengan harus 

membentuk sudut 450 dengan garis horizontal pada bahu, dan arah 

pantulan merupakan garis tegak lurus pada lengan (Gambar 2.7). 

Sikap saat akhir: 

Setelah perkenaan pukulan terjadi, maka lakukan gerak ikutan 

dengan melangkahkan kaki ke depan dan diteruskan masuk ke 

dalam lapangan permainan. 
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Gambar 2.7 Service tangan bawah (tampak depan) 

 

 

 

Gambar 2.8 Service tangan bawah (tampak samping) 

 

Kemungkinan kesalahan terjadi: 

1) Bola dilambungkan terlalu tinggi. 

2) Perkenaan bola dengan tangan ayun lebih kecil dari sudut 450 

dengan garis horizontal bahu. 

3) Gerak ikutan ayunan lengan pukul digerakkan secara sangat 

aktif. 

4) Tidak ada gerakan ikutan. 
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b. Service Tenis 

Service tennis merupakan service tangan atas ialah service 

yang pukulannya yang dilaksanakan di depan atas kepala, 

sehingga pada waktu melakukan service ini tangan harus diangkat 

ke atas. 

Sikap permulaan 

Ambil sikap kaki kiri depan dan kaki kanan belakang dengan 

kedua lutut ditekuk. Tangan kiri memegang bola bagian bawah dan 

tangan kanan pada bagian atas. Pada waktu melambungkan bola, 

kedua kaki diluruskan dan tangan kanan siap untuk memukul (lurus 

ke belakang di atas kepala) dengan telapak tangan menghadap ke 

depan.  

Sikap saat perkenaan 

Sesaat bola diperkirakan dalam jangkauan pukul (setelah bola 

turun dari lambungan) segera tangan kanan yang telah siap di 

belakang atas kepala digerakkan untuk memukul bola. Adapun 

cara memukul seperti pada pukulan smash. 

 

Gambar 2.9 Service tangan atas 

 

Hasil pukulan ini akan terjadi pukulan top spin. Dari pukulan top 

spin ini, setelah bola kehabisan kekuatan ke depan (yang 

diharapkan terjadi di daerah lawan), karena pengaruh putaran dan 
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massa benda, maka akan terjadi perubahan lintasan, dari lurus ke 

depan sekonyong-konyong menukik ke bawah. Hal ini akan 

menimbulkan kesulitan bagi penerima. 

 
Catatan: pada waktu akan melakukan service, hendaknya penuh 

konsentrasi terhadap bola. Pergunakan lecutan pergelangan 

tangan, lengan dan keseluruhan badan. 

Kemungkinan kesalahan: 

1) Ketepatan saat pukul tidak pada waktunya. 

2) Perkenaan pukulan pada bagian di bawah garis tengah 

atau tepat di bagian bawah bola. 

3) Tidak ada kelentukan seluruh badan dan tidak ada 

keselarasan gerak antara kaki, tangan dan badan. 

4) Tidak segera masuk ke lapangan permainan setelah 

selesai service. 

 
c. Service Melompat (jump service) 

Jump service merupakan teknik service yang sering digunakan 

dalam permainan bolavoli pantai.  

Langkah-langkah dalam melakukan jump service: 

a. Lihat posisi lawanmu dan cobalah mencari ruang yang kosong. 

b. Arahkan service ke arah lawan yang telah kamu ketahui 

kelemahannya. 

c. Berdiri 4-6 kaki di belakang garis service. 

d. Lambungkan bola dengan tangan yang paling nyaman digunakan 

dengan posisi bola lambung yang tepat pada saat memukul bola. 

e. Lompatlah ke atas dan lakukan gerakan memukul. 

f. Gunakan seluruh badan mulai lengan, pergelangan tangan, 

panggul dan otot perut dalam memukul bola. 
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Teknik jump serve: 

a. Ketika memukul bola normal, sentuhan bola terletak pada bagian 

atas bola dan pukul ke arah bawah.  

b. Ketika gerakan tersebut dapat kamu lakukan, kamu harus memukul 

bola seolah-olah kamu sedang memukul bola ke arah bawah (suatu 

serangan yang pada umumnya di sekitar atau di belakang garis 

sepuluh kaki, ketika kamu tidak dapat melakukan suatu 

pendekatan), inilah dimana kamu memukul sisi bola dan putar 

tangan di atas bola dengan patahan pergelangan tangan. Ini akan 

menciptakan putaran ke atas (top spin) sehingga bola akan jatuh 

dengan keras setelah melewati net. 

c. Juga, selalu melambungkan bola dan memukul bola dengan 

tangan yang sama, maka kamu dapat menyimpan bola pada  sisi 

dari badanmu yang mana sangat penting bagi pemukulan bola, 

khususnya pada service dengan melompat (jump serve). 

 

Gambar 2.10 Service tangan atas dengan melompat 

 

Bagaimana jump serve dilakukan? 

1. Posisikan dirimu 3 langkah dari garis akhir. 

2. Ambil langkah panjang ke depan dengan kaki kirimu 
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3. Selama langkah ke dua lambungkan bola yang tinggi dan di 

depanmu. Kamu harus melambungkan bola yang cukup tinggi 

sehingga kamu dapat memukul bola setelah langkah ketigamu  

4. Ambil langkah ketigamu dan kemudian tolakkan kaki kananmu di 

belakang kaki kirimu dan melompat.  

5. Buat perkenaan bola pada sepantasnya dan pukul bagian atas 

tengah bola  

6. Ijinkan diri anda untuk mendaratkan di atas garis akhir dengan daya 

gerak momentummu dengan gerakan ke arah net. 

 

2. Passing 

a. Teknik passing bawah 

Pelaksanaan pass bawah dilakukan di depan badan setinggi perut 

ke bawah. 

 

 

Gambar 2.11 Sikap Tangan untuk passing bawah 

 

Cara-cara pelaksanaan: 

Sikap permulaan; badan dalam sikap setimbang labil, lengan 

dijulurkan ke depan bawah, siku tidak ditekuk (sudut antara lengan 
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dan badan kira-kira 450). Saat perkenaan: perkenaan bola dengan 

bagian sebelah atas pergelangan tangan ke arah ibu jari (bagian 

proximal pergelangan tangan). Lengan yang siap pukul lurus dan 

sedikit ditegangkan dengan siku tidak tertekuk diayunkan ke arah 

bola. Aturlah gerakan lengan ini hingga arah bola agak lurus pada 

bidang perkenaan, sehingga bola akan terpantul sempurna. 

 

 
Gambar 2.12  Sikap Perkenaan passing bawah 

 

Sikap akhir, setelah bola terpantul, segera ambil sikap setimbang 

stabil atau sikap normal kembali. Pada pass bawah ini ada tiga 

peristiwa yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Bola datang setinggi bahu. 

Segera pemain mundur secukupnya, hingga jarak bola dalam 

jangkauan pemain. 

2) Bola datang antara setinggi bahu dan panggul. Dalam 

ketinggina ini tidak perlu banyak mundur atau ke depan, namun 

pemain harus pandai-pandai membaca kedatangan bola 

sehingga dapat menyesuaikan posisi jarak jangkauan sebaik-

baiknya. 

3) Bola datang setinggi lutut ke bawah. Pemain harus cepat 

melangkah maju. 
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Pengaturan langkah maju dan mundur, merandahkan badan atau 

meninggikan badan tidak lain hanya bertujuan agar bola dapat 

terpantul sempurna, adalah arah bola datang tegak lurus pada 

lengan. 

Kemungkinan kesalahan: 

1) Siku tertekuk, sehingga perkenaan bola terlalu ke atas (lebih 

tinggi dari perkenaan normal). Bola akan terpantul vertikal atau 

justru ke belakang atas. 

2) Sudut datang arah bola terhadap lengan tidak tegak lurus 

sehingga pantulan tidak sempurna. 

3) Gerakan ayunan terlalu kuat. 

4) Lengan tidak lurus dan tidak menegang kuat (kontraksikan otot-

otot lengan). 

5) Pengiraan datangnya bola tidak tepat sehingga pelaksanaan 

pass bawah tidak sempurna. 

 

b. Teknik passing atas 

Passing atas ialah operan yang dilakukan pada saat bola setinggi 

bahu atau lebih tinggi, sedang passing adalah operan bola kepada 

teman seregunya untuk dimainkan dalam lapangannya sendiri. 

Yang dimaksudkan dengan set up adalah usaha seorang pemain 

dengan teknik tertentu menyajikan umpan kepada temannya agar 

dapat melakukan serangan (smash). 

 
Pelaksanaan teknik pass atas: 

Pass atas dilakukan bila datangnya bola setinggi bahu ke atas. 

Sikap permulaan: 

Pemain mengambil sikapnormal ialah sikap tubuh diusahakan 

sedemikian sehingga dapat cepat bergerak ke arah yang 
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diinginkan. Sikap itu hanya mungkin bila dalam setimbang labil. 

Sedangkan sikap kaki sejajar atau muka belakang, lutut ditekuk 

berdiri pada ujung kaki (tumit diangkat) dan badan sedikit condong 

ke depan. Tangan siap di depan dada, telapak tangan menghadap 

ke arah bola di depan dahi.  

 

Gambar 2.13  Posisi Jari pada passing atas 

 

 

Gambar 2.14  Posisi Badan pada passing atas 

 

Pada saat akan melakukan passing, segera agar badan bersiap 

sehingga tangan dapat menyongsong bola dengan baik dan enak. 

Telapak tangan beserta jari-jari membentuk setengah bulatan, jari-

jari renggang dan diakhiri dengan ibu jari membentuk sudut. Sesaat 
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bola dekat menuju ke telapak tangan, jari-jari agak direnggangkan, 

lengan bawah agak ditarik ke belakang, kemudian digerakkan 

kearah bola. Pada saat perkenaan dengan bola, telapak tangan 

dilecutkan dari pergelangan tangan. Pandangan  kea rah 

datangnya bola. 

Ingat, sikap badan secara menyeluruh harus rileks dan gerak 

tangan dan kaki harus selaras. 

 
Kemungkinan kesalahan: 

1) Kurang cepat menempatkan badan di bawah bola, lutut tidak 

ditekuk. 

2) Telapak tangan tidak membentuk setengah lingkaran, yang 

slaing berdekatan jari telunjuk dan jari tengah. 

3) Sikap pada butir 2) terjadi karena siku tercerai jauh dari badan 

dan sedikit terangkat. 

4) Perkenaan bola terlalu ke ujung jari. 

5) Sebelum terjadi perkenaan antara jari dan bola tangan sudah 

diluruskan, hingga tidak ada tenagan dorongan. 

6) Tidak ada keselarasan gerak antara kaki, tangan dan badan. 

7) Gerakan lecutan kurang ekplosif atau terlalu eksplosif. 

8) Pada wanita umumnya jari-jari terlalu rapat dan lemas. 

9) Perkenaan bolapada telapak tangan. 

10) Gerakan pergelangan tangan tidak ke depan atas tetapi hanya 

ke depan. 

 

3. Smash 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang 
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dalam melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan 

kemampuan loncat yang tinggi. 

Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan yang 

komplek yang terdiri dari: 

a. Perubahan sikap dan posisi, dari sikap dan posisi penerimaan ke 

sikap dan posisi untuk melakukan awalan 

b. Langkah awalan 

c. Tolakan untuk meloncat 

d. Memukul bola saat melayang di udara 

e. Saat mendarat kembali setelah memukul bola. 

 

 

Gambar 2.15  Langkah awalan smash normal 

 

Beberapa hal yang perlu mendapat penekanan di dalam 

mempelajari smash. 

a. Agar mampu merubah sikap dan posisi dengan cepat, kelincahan 

(agility) sangat diperlukan 

b. Kemampuan melocat yang tinggi sangat penting. 

c. Jejakan kaki saat take off sebaiknya tidak dengan ujung telapak 

kaki saja, tetapi melenting dari telapak kaki bagian belakang ke 

telapak kaki bagian depan. 
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Gambar 2.16  Tolakan dan Perkenaan smash normal 

 

d. Ayunan kedua lengan ke depan atas harus ditekankan karena 

merupakan penunjang terhadap tingginya loncatan. 

e. Di dalam memukul bola, hendaknya gerakan ayunan berurutan 

atau secara berkelanjutan dari lengan atas, lengan bawah dan 

kemudian gerakan pergelangan tangan, sehingga menyerupai 

pecutan cambuk. 

f.  Pada saat landing agar diusahakan untuk mengeper, sehingga 

memudahkan untuk siap menghadai bola selanjutnya. 

g. Hendaknya tidak hanya kerasnya pukulan yang ditekankan, tetapi 

ketepatan mengarahkan bola dan kecermatan pukulan juga 

merupakan hal yang sangat penting. 

h. Kemampuan untuk membaca posisi block dan posisi pertahanan 

lawan harus dikembangkan. 
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i. Bermacam-macam tipe pukulan smash berdasarkan macam-

macam variasi umpan harus dilatih. 

Macam-macam smash dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan arah bola hasil pukulan 

 Cross court smash 

 Straight smash 

b. Berdasarkan kecepatan/curve jalannya bola hasil pukulan: 

 Strong smash 

 Lob 

 Drive 

c. Berdasarkan tingginya umpan 

 Open smash 

 Quick smash 

 Semi quick smash 

 Push smash 

 

 

Gambar 2.17  Awalan, Tumpuan dan Perkenaan smash Semi 
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Gambar 2.18  Awalan, Tumpuan dan Perkenaan pull smash  

 

4. Block (bendungan) 

Bendungan merupakan pertahanan pertama dari serangan.  

Sikap permulaan: berdiri dengan kedua telapak kaki sejajar 

menghadap ke jaring, jarak kurang lebih 0,5 meter dari jaring.  

Sesaat akan melakukan bendungan, segera kedua kaki ditekuk 

sedalam-dalamnya untuk memperoleh awalan yang kuat. Setelah 

kedua kaki ditekuk tolek kedua kaki pada tanah dengan kuat dan 

secara eksplosif. Begitu badan merasa terangkat ke atas, segera 

kedua tangan dijulurkan ke atas dengan jari-jari terbuka agar 

memperoleh bidang yang luas untuk menutup jalannya bola. 

Lengan lurus dan agak condong ke depan. Tegangkan jari-jari dan 

telapak tangan agar cukup kuat menerima tekanan bola yang kuat. 
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Gambar 2.19  Sikap saat Melakukan Block  

 

Saat perkenaan. Demikian bola yang dipukul lawan menyentuh 

tangan pembendung, lecutkan pergelangan tangan secara 

menghentak (eksplosif) agar kuat menekan bola ke bawah (ke 

lapangan permainan lawan). 

Sikap akhir. Setelah perkenaan terjadi, segera tangan ditarik 

sehingga memperoleh posisi seperti pada saat persiapan, 

kemudian mendarat kembali ke tanah dengan kedua kaki secara 

lentuk. 

Pada permainan bolavoli pantai bendungan dapat dilakukan 

dengan salah satu pemain melakukan blok. Pemain yang tidak 

melakukan blok berada di belakang pemain yang melakukan blok 

untuk berjaga-jaga terhadap arah bola setelah dilakukan blok. 

 

Kemungkinan kesalahan: 

1) Sikap siap terlalu jauh dari jaring. 

2) Loncatan ke depan. 

3) Pengiraan timing (waktu) yang tidak tepat. 
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4) Pada saat perkenaan jari-jari dan telapak tangan tidak 

ditegangkan. 

5) Jarak kedua tangan terlalu lebar. 

6) Jatuhnya dalam pendaratan tidak lentuk. 

 

RINGKASAN 

Teknik dasar bolavoli pantai meliputi: service, passing, smash 

dan block. Beberapa macam cara dilakukan oleh pemain bolavoli 

pantai untuk menghasilkan bola service yang sulit diterima lawan. 

Cara tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) kecepatan (laju) bola, 

(2) bentuk gerakan (putaran) bola, dan (3) ketepatan arah (sasaran) 

bola. 

Service yang dapat digunakan dalam permainan bolavoli pantai 

diantaranya adalah service bawah, service tenis dan jump service. 

Service merupakan sajian pertama untuk memulai suatu permainan 

bolavoli pantai, sekaligus sebagai serangan pertama kepada lawan. 

 Passing merupakan teknik dasar yang memiliki frekuensi paling 

sering digunakan dalam permainan bolavoli pantai. Sehingga teknik 

passing ini harus dikuasai dengan sempurna oleh setiap pemain. 

Teknik passing yang lazim digunakan dalam permainan bolavoli pantai 

meliputi: passing bawah dan passing atas. 

 Serangan yang dilakukan pemain sedekat mungkin dengan net, 

dilakukan dengan melompat dengan memukul bola sekeras-kerasnya 

disebut smash. Dalam permainan bolavoli pantai smash memiliki 

beberapa jenis yaitu: smash normal, smash semi, dan smash pull 

(quick smash). 

 Upaya membendung serangan lawan (smash) di depan net 

dikenal dengan istilah block. Dalam permainan bolavoli pantai dikenal 

block tunggal yang dilakukan oleh satu orang pemain.
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VARIASI LATIHAN  
BOLAVOLI PANTAI 

 

Tujuan  

 Setelah mempelajari bagian ini mahasiswa diharapkan dapat: 

 Melakukan latihan teknik dasar bolavoli pantai dengan 

mengkombinasikan passing bawah dan passing atas, mulai dari 

yang sederhana sampai dengan yang kompleks. 

 
PENDAHULUAN 

Penguasaan keterampilan bermain bolavoli pantai dapat 

dilakukan apabila seseorang telah terampil melakukan teknik dasar 

bermain bolavoli, yang meliputi: service, passing bawah, passing atas, 

smash, dan block. 

Alasan utama yang mendasari adalah karena permainan 

bolavoli pantai ini dilakukan oleh dua orang pemain, dengan ukuran 

lapangan 8 X 8 meter, sehingga diperlukan keterampilan tinggi untuk 

dapat memainkan bolavoli pantai. Hal tersebut dapat dilakukan oleh 

pemain yang sudah terampil (menguasai) teknik dasar bolavoli. 

Untuk terampil melakukan bolavoli pantai, maka latihan secara 

teratur diperlukan. Pola-pola latihan tertentu seperti permainan yang 

sesungguhnya perlu dilakukan, sehingga pemain akan merasa familiar 

ketika melakukan permainan bolavoli pantai. Berikut disajikan pola-

pola latihan kombinasi untuk menunjang keterampilan bermain 

bolavoli pantai.  

BAGIAN 3 
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VARIASI LATIHAN 
KOMBINASI 

 

Seseorang pemain bolavoli pantai akan dapat bermain dengan 

baik apabila orang tersebut menguasai teknik dasar berupa; service, 

passing bawah, passing atas, smash dan block. 

Teknik dasar bermain bolavoli pantai pada dasarnya sama 

seperti passing bawah bolavoli indoors, sehingga penggunaan teknik 

dasar sama, yang membedakan adalah peraturan permainan, 

terutama lapangan yang digunakan dan jumlah pemain. Karena 

bolavoli pantai dimainkan oleh dua orang, maka para pemain harus 

memiliki keterampilan yang cukup memadai untuk bermain bolavoli 

pantai. 

Lapangan yang dibuat dari pasir pantai memerlukan kekuatan 

dan daya tahan yang cukup baik untuk dapat memainkan bolavoli 

pantai secara baik.  

Berikut ini disajikan model-model latihan teknik dasar bolavoli 

pantai, yang dilakukan mulai dari latihan yang paling sederhana 

sampai dengan model latihan yang kompleks. 

A. VARIASI LATIHAN PASSING BAWAH 

Latihan ini dilakukan sebagai berikut: Seorang pemain berdiri di 

depan barisan sebagai pelempar bola, pemain lain membentuk 

formasi menjadi satu baris. Pelempar melemparkan bola ke arah 

pemain yang paling depan, pemain terdepan melakukan passing 

bawah ke arah pelempar, selesai melakukan passing, pemain 

tersebut berpindah tempat ke barisan paling belakang untuk 

menunggu giliran melakukan passing. Model latihan ini menganut 

teori latihan distributed practice. (Gambar 3.1) 
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1. Model Latihan Passing Bawah dengan 2 Tangan  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 3.1 Model Latihan Passing Bawah dengan 2 Tangan 
Keterangan:  

Arah bola yang dilempar 
Arah pemain 
 

2. Model Latihan 2 Kali Passing 

Latihan ini dilakukan sebagai berikut: Seorang pemain berdiri di 

depan barisan sebagai pelempar bola, pemain lain membentuk 

formasi menjadi satu baris. Pelempar melemparkan bola ke arah 

pemain yang paling depan, pemain terdepan melakukan passing 

bawah ke arah pelempar, selesai melakukan passing pertama, 

pemain tersebut bergerak ke arah kiri dan melakukan passing 

bawah yang ke dua ke arah pelempar bola. Selesai melakukan 

passing 2 kali, pemain tersebut berpindah tempat ke barisan paling 

belakang untuk menunggu giliran melakukan passing. (Gambar 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
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Keterangan: 2 kali passing. Pemain terdepan lari ke depan, 
melakukan passing bawah 1 kali, kemudian lari ke samping kiri, 
melakukan passing bawah, kemudian kembali ke belakang 
barisan. 
 

3. Model Latihan 2 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 2 kali passing. Pemain terdepan lari ke depan, 

melakukan passing bawah 1 kali, kemudian lari ke samping 
kanan, melakukan passing bawah, kemudian kembali ke 
belakang barisan. 

 

4. Model Latihan 2 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.4 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan:  Melakukan 2 kali passing. Pemain maju terlebih dahulu 

untuk siap melakukan passing, kemudian mundur untuk siap 
melakukan passing. 
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5. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.5 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan:  Melakukan 3 kali passing. Maju terlebih dahulu passing, 

kemudian mundur passing, kemudian ke arah kanan passing. 
 
 
6. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.6 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: Melakukan 3 kali passing. Maju terlebih dahulu passing, 

kemudian mundur passing, kemudian kea rah kiri passing. 
 
7. Model Latihan 2 Kali Passing 
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Gambar 3.7 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: orang pertama bergerak kearah serong kanan, 

menerima bola dan passing ke pengumpan, kemudian bergerak 
ke arah kiri menerima bola dan passing, selanjutnya kembali ke 
barisan belakang, dst. 

 
 
8. Model Latihan 2 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.8 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: orang pertama bergerak ke arah serong kiri, menerima 

bola dan passing ke pengumpan, kemudian bergerak ke arah 
kanan menerima bola dan passing, selanjutnya kembali ke barisan 
belakang, dst 

 

1 

2 

2 

1 
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9. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.9 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
 
Keterangan: Orang pertama (depan) maju menerima bola dan 

passing ke pengumpan, kemudian bergerak ke kiri, menerima dan 
passing, dan bergerak ke kanan menerima dan melakukan 
passing, kemudian kembali ke barisan belakang, dst. 

 
10. Model Latihan 3 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.10 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: Pemain depan maju menerima bola dan passing ke 

pengumpan, bergerak ke kanan, menerima dan passing, bergerak 
ke kiri menerima dan passing, kemudian kembali ke barisan 
belakang, dst. 

 

3 

1 

2 

2 

1 

3 
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11. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.11 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  

 
 
Keterangan: 3 kali passing. Pemain depan bergerak ke arah serong 

kanan menerima bola dan passing, bergerak ke arah kiri 
menerima bola dan passing, mundur menerima bola dan passing, 
kembali ke belakang, dst. 

 
 
12. Model Latihan 3 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.12 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  

 
Keterangan: 3 kali passing, bergerak ke arah serong kiri menerima 

bola dan passing, bergerak ke arah kanan menerima bola dan 
passing, mundur menerima bola dan passing, kembali ke 
belakang, dst 
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2 
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13. Model Latihan 4 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.13 Model Latihan 4 Kali Passing Bawah  

 
 
Keterangan: 4 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

mundur terima bola passing, bergerak serong kanan terima bola 
passing, bergerak ke kiri terima bola passing, dst. 

 
14. Model Latihan 4 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.14 Model Latihan 4 Kali Passing Bawah  

 
 
Keterangan: 4 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

mundur terima bola passing, bergerak serong kiri terima bola 
passing, bergerak ke kanan terima bola passing, dst. 
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15. Model Latihan 2 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.15 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
 
 
Keterangan: 2 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kanan belakang terima bola passing, kembali ke belakang 
barisan, dst. 

 
16. Model Latihan 2 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.16 Model Latihan 2 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 2 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kiri belakang terima bola passing, kembali ke belakang 
barisan, dst. 

1 

2 

1 

2 
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17. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.17 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 3 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kanan belakang terima bola passing, maju ke depan terima 
bola basing, kembali ke belakang barisan, dst 

 
 
18. Model Latihan 3 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.18 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 3 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kiri belakang terima bola passing, maju ke depan terima 
bola basing, kembali ke belakang barisan, dst 
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19. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.19 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  

 
 
Keterangan: 3 kali passing.  Bergerak ke samping kanan terima bola 

dan passing, bergerak serong ke kiri depan, kemudian ke kanan 
dst. 

 
20. Model Latihan 3 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.20 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
 
Keterangan: 3 kali passing. Bergerak ke samping kiri, serong kanan 

depan, ke kiri. 
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2 

3 



  M.E.Winarno, Universitas Negeri Malang     43 
 

 

21. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.21 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 3 kali passing. Serong depan kanan, mundur, menjadi 

serong kiri depan. 
 
 
22. Model Latihan 3 Kali Passing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.22 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 3 kali passing. Serong depan kiri, mundur, serong kanan 

depan 
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23. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.23 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  

 
Keterangan: 

 Posisi pelambung bola ditepi kanan lapangan. 

 4 kali passing (depan, depan, kiri, mundur) 
 
 
24. Model Latihan 3 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.24 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 

 Posisi pelambung bola ditepi kanan lapangan. 

 4 kali passing (depan, depan, kiri, mundur) 
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3 

2 1 

3 

2 
1 
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25. Model Latihan 5 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.25 Model Latihan 5 Kali Passing Bawah  
 
Keterangan: 5 kali passing. Lari ke depan, serong ke depan kanan, 

mundur ke belakang lurus, serong ke kiri depan, mundur lurus 
 
26. Model Latihan 5 Kali Passing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.26 Model Latihan 5 Kali Passing Bawah  

 
Keterangan: 5 kali passing. Lari ke depan, serong ke depan kiri, 

mundur ke belakang lurus, serong ke kanan depan, mundur lurus 
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B. VARIASI LATIHAN PASSING ATAS 
 
1. Model Latihan 1 Kali Passing Atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.27 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 

Keterangan:  
Arah bola (ketinggian sedang) 
Arah bola (tinggi) 
Arah pemain 

 
 
2. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.28 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
 
Keterangan: 2 kali passing. Orang depan lari ke depan passing, 

kemudian lari ke samping kiri passing kemudian kembali ke 
belakang. 
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3. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.29 Model Latihan 2 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: 2 kali passing. Orang depan lari ke depan passing, 

kemudian lari ke samping kanan passing kemudian kembali ke 
belakang. 

 
 
4. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.30 Model Latihan 2 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: Melakukan 2 kali passing. Maju terlebih dahulu passing, 

kemudian mundur passing. 
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5. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.31 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  

 
Keterangan: Melakukan 3 kali passing. Maju terlebih dahulu passing, 

kemudian mundur passing, kemudian kea rah kanan passing. 
 
 
6. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.32 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: Melakukan 3 kali passing. Maju terlebih dahulu passing, 

kemudian mundur passing, kemudian kea rah kiri passing. 
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7. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.33 Model Latihan 2 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  Melakukan 2 kali passing. Orang pertama bergerak kea 

rah serong kanan, menerima bola dan passing ke pengumpan, 
kemudian bergerak ke arah kiri menerima bola dan passing, 
selanjutnya kembali ke barisan belakang, dst. 

 
 
8. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.34 Model Latihan 2 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  Melakukan 2 kali passing. Orang pertama bergerak ke 

arah serong kiri, menerima bola dan passing ke pengumpan, 
kemudian bergerak ke arah kanan menerima bola dan passing, 
selanjutnya kembali ke barisan belakang, dst 
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9. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.35 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: 3 kali passing. Orang depan maju menerima bola dan 

passing ke pengumpan, bergerak ke kiri, menerima dan passing, 
bergerak ke kanan menerima dan passing, kemudian kembali ke 
barisan belakang, dst. 

 
 
10. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.36  Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  3 kali passing. Orang depan maju menerima bola dan 

passing ke pengumpan, bergerak ke kanan, menerima dan 
passing, bergerak ke kiri menerima dan passing, kemudian 
kembali ke barisan belakang, dst. 
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11. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.37 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  3 kali passing, bergerak ke arah serong kanan 

menerima bola dan passing, bergerak ke arah kiri menerima bola 
dan passing, mundur menerima bola dan passing, kembali ke 
belakang, dst. 

 
 
12. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.38 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  3 kali passing, bergerak ke arah serong kiri menerima 

bola dan passing, bergerak ke arah kanan menerima bola dan 
passing, mundur menerima bola dan passing, kembali ke 
belakang, dst 
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13. Model Latihan 4 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.39 Model Latihan 4 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  4 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

mundur terima bola passing, bergerak serong kanan terima bola 
passing, bergerak ke kiri terima bola passing, dst. 

 
 
14. Model Latihan 4 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.40 Model Latihan 4 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  4 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

mundur terima bola passing, bergerak serong kiri terima bola 
passing, bergerak ke kanan terima bola passing, dst. 
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15. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.41 Model Latihan 2 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  2 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kanan belakang terima bola passing, kembali ke belakang 
barisan, dst. 

 
 
16. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.42 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
 
Keterangan:  2 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kiri belakang terima bola passing, kembali ke belakang 
barisan, dst. 
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17. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.43 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  

 
Keterangan:  3 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kanan belakang terima bola passing, maju ke depan terima 
bola basing, kembali ke belakang barisan, dst 

 
 
18. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.44 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  3 kali passing. Maju ke depan terima bola passing, 

serong kiri belakang terima bola passing, maju ke depan terima 
bola passing, kembali ke belakang barisan, dst 
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19. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.45 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
 
Keterangan:  3 kali passing.  Bergerak ke samping kanan terima bola 

dan passing, bergerak serong ke kiri depan, kemudian ke 
kanan dst. 

 
20. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.46 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: 3 kali passing. Bergerak ke samping kiri, serong kanan 

depan, ke kiri. 
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21. Model Latihan 3 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.47 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  3 kali passing. Serong depan kanan, mundur, menjadi 

serong kiri depan. 
 
 
 
22. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.48 Model Latihan 3 Kali Passing Atas  
 
Keterangan:  3 kali passing. Serong depan kiri, mundur, serong kanan 

depan 
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23. Model Latihan 4 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.49 Model Latihan 4 Kali Passing Atas  

 
Keterangan: 

 Posisi pelambung bola ditepi kanan lapangan. 

 4 x passing (depan, depan, kiri, mundur) 
 
 
24. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.50 Model Latihan 4 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: 

 Posisi pelambung bola ditepi kanan lapangan. 

 4 x passing (depan, depan, kiri, mundur) 
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25. Model Latihan 5 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.51 Model Latihan 5 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: 5 kali passing. Lari ke depan, serong ke depan kanan, 

mundur ke belakang lurus, serong ke kiri depan, mundur lurus 
 
26. Model Latihan 5 Kali Passing Atas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.52 Model Latihan 5 Kali Passing Atas  

 
Keterangan: 5 kali passing. Lari ke depan, serong ke depan kiri, 

mundur ke belakang lurus, serong ke kanan depan, mundur lurus 
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C. VARIASI LATIHAN KOMBINASI PASSING BAWAH DAN 
PASSING ATAS 

 
1. Model Latihan 2 Kali Passing Atas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.53 Model Latihan 2 Kali Passing Atas  
 
Keterangan: maju passing atas, maju lagi passing atas 
 
 
2. Model Latihan 3 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.54 Model Latihan 3 Kali Passing  
 
Keterangan: 3 kali passing. Maju passing atas, mundur passing 

bawah, maju jauh ke depan passing atas 
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3. Model Latihan 2 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.55 Model Latihan 2 Kali Passing  
 
Keterangan: 2 kali passing. Maju passing atas, geser ke kiri passing 

bawah. 
 
4. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.56 Model Latihan 2 Kali Passing  
 
Keterangan: 2 kali passing. Maju passing atas, ke samping kanan 

passing bawah 
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5. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.57 Model Latihan 3 Kali Passing  
 
 
Keterangan: 2 kali passing. Passing bawah serong kiri depan, geser 

samping kanan passing atas. 
 
 
6. Model Latihan 1 Kali Passing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.58 Model Latihan 2 Kali Passing  
 
Keterangan: 2 kali passing. Maju serong kanan passing bawah, geser 

ke samping kiri passing atas 
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7. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.59 Model Latihan 3 Kali Passing  
 
Keterangan: 3 kali passing. Maju passing atas, ke samping kanan 

passing atas, kesamping kiri jauh passing bawah 
 
 
8. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3.60 Model Latihan 3 Kali Passing Bawah dan Atas  
 
Keterangan: 3 kali passing. Maju passing atas, serong kanan 

belakang passing bawah, maju ke depan passing atas. 
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9. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.61 Model Latihan 3 Kali Passing  

 
Keterangan: 3 kali passing. Maju ke depan passing atas, mundur 

serong ke belakang kiri passing bawah, maju ke depan passing 
atas 

 
10. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.62 Model Latihan 5 Kali Passing  
 

Keterangan: 5 kali passing. Ke depan passing atas, ke belakang 
serong ke kanan passing bawah, maju ke depan passing atas, 
serong ke kiri belakang passing bawah, maju passing atas. 
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11. Model Latihan 1 Kali Passing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.63 Model Latihan 5 Kali Passing  

 
 
Keterangan: 5 kali passing. Maju ke depan passing atas, serong ke 

belakang mundur passing bawah, maju ke depan passing atas, 
mundur serong ke kanan belakang passing bawah, maju ke depan 
passing atas. 

 
Ringkasan 

Teknik dasar bermain bolavoli pantai sama seperti bolavoli 

indooors yang meliputi: service, passing bawah, passing atas, smash, 

dan block. 

Seorang pemain akan dapat bermain bolavoli pantai apabila 

pemain tersebut telah terampil melakukan teknik dasar bermain 

bolavoli, hal tersebut karena permainan ini dilakukan di lapangan 

dengan luas 8 X 8 meter, yang dimainkan oleh 2 orang pemain untuk 

setiap regu. 
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Upaya untuk meningkatkan keterampilan bermain bolavoli 

pantai dilakukan dengan cara merencanakan dan melakukan latihan 

seperti permainan yang sesungguhnya.  

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan latihan 

mulai dari yang latihan sederhana sampai dengan latihan yang 

kompleks. Latihan tersebut dapat berupa satu teknik dasar saja 

maupun kombinasi dengan teknik dasar yang lain. 

Variasi-variasi latihan tertentu dapat dikemas, mulai dari 

gerakan yang paling sederhana dengan kompleksitas gerakan rendah, 

sampai dengan gerakan-gerakan tertentu yang memiliki kompleksitas 

tinggi.  

Variasi-variasi latihan di depan merupakan beberapa contoh 

yang dapat dikembangkan, mulai dari latihan passing bawah, passing 

atas, dan latihan kombinasi antara passing bawah dan passing atas. 
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PERATURAN PERMAINAN BOLAVOLI PANTAI 
 

BAGIAN I: PERMAINAN 

BAB I : FASILITAS DAN PERLENGKAPAN 

 

PERATURAN 

1. Lapangan Permainan (diagram 1) 

Daerah permainan termasuk lapangan permainan dan daerah 

bebas. 

1.1. Ukuran 

1.1.1. Lapangan permainan berbentuk empat persegi panjang 18 x 

9 m, dikelilingi dengan daerah bebas, minimal seluas 3 m dan 

dengan ruang bebas dari satu penghalang sampai ketinggian 

minimal 7 m dari permukaan lapangan permainan. 

1.1.2. Untuk pertandingan-pertandingan Internasional yang resmi, 

daerah bebas tersebut minimal 5 m dari garis samping dan 8 

m dari garis akhir. Ruang bebas itu harus berukuran tinggi 

12.50 m dari permukaan lapangan permaianan. 

1.2. Permukaan Lapangan Permainan. 

1.2.1. Lapangan permainan harus terbuat dari pasir pantai dan 

harus datar dan seragam, bebas dari karang-karang kecil, 

kulit kerang dan dari apa saja yang dapat mencelakakan 

pemain. 

1.2.2. Untuk pertandingan-pertandingan Internasional yang resmi, 

pasir harus minimal dalamnya 40 cm dan terdiri dari pasir 

halus. 

BAGIAN 4 
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1.2.3. Permukaan lapangan tidak boleh menimbulkan bahaya yang 

dapat mencelakakan pemain. Tidak diperkenankan bermain 

di atas lapangan yang kasar atau licin. 

1.2.4. Untuk pertandingan-pertandingan Internasional yang resmi, 

garis-garis lapangan harus berbeda warna dengan pasir 

(kalau dapat warna biru) untuk memudahkan penglihatan/ 

pengamatan hakim garis maupun petugas yang lain dan 

untuk pengambilan TV. 

1.2.5. Garis-garis lapangan terbuatdari tali/tambang atau pita yang 

terbuat dari terpal yang kuat. 

1.3. Garis-garis Lapangan 

1.3.1. Semua garis lebarnya 5 s/d 8 cm. Garis-garis tersebut 

warnanya harus berbeda dari pasir lapangan. 

1.3.2. Garis-garis batas. Dua garis samping (sisi) dan dua garis 

akhir membentuk lapangan permainan. Kedua garis samping 

dan garis akhir sudah termasuk ukuran dari lapangan 

permainan. 

1.3.3. Tidak ada garis tengah. 

1.4. Daerah service. Daerah service adalah daerah di belakang 

garis akhir, antara perpanjangan dari kedua garis samping. 

Perpanjangannya adalah sampai dengan batas akhir dari 

daerah bebas. 

1.5. Temperatur (suhu). Temperatur/suhu sama dengan 

pertandingan-pertandingan yang diadakan di lapangan luar. 

1.6. Penerangan lampu. Untuk pertandingan-pertandingan Inter-

national yang resmi yang dimainkan diluar, penerangan 

lampu di lapangan permainan adalah 1000 s/d 1500 lux 

maesured pada 1 m di atas permukaan lapangan permainan. 
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2.  Jaring (Net) dan Tiang-tiang (diagram 2) 

2.1. Jaring (net) 

Lebar net adalah 1 m dan panjangnya 9.50 m, terletak 

vertikal di atas poros dari garis tengah. Mata jala berbentuk 

persegi dan berukuran 10 cm. Ada 2 pita yang berukuran 5 

s/d 8 cm, dan diletakkan di bagian atas dan bagian bawah 

sepanjang net. Pita tersebut terbuat dari bahan kanvas dan 

berwarna biru dan dilipat menjadi dua. Pada setiap ujung dari 

net terdapat lubang untuk mengikat net agar dapat diikat 

dengan kencang. Di bagian atas net terdapat kabel 

sedangkan bagian bawah net terdapat tali, untuk dapat 

mengikat net agar supaya net dapat diikat dengan kuat dan 

kencang. 

2.2. Pita samping. Dua pita berwarna berukuran 5 s/d 8 cm lebar, 

dan panjang 1 m, dan di pasang vertikal kepada net dan 

terletak di atas setiap garis samping. Mereka terhitung bagian 

dari pada net. 

2.3. Antennae (rod). Antena adalah tongkat yang lentur, 

panjangnya 1.8 M dan garis tengahnya 10 mm. Terbuat dari 

fiber glass atau sejenis. 

Dua buah antena di tempatkan pada sebelah luar dari setiap 

pita samping, dan ditempatkan pada sisi berlawanan pada 

net. (diagram 2) Tingginya setiap antena di atas net 80 cm, 

dan terdapat garis-garis yang lebarnya 10 cm dengan warna 

yang kontras. (lebih baik warnanya merah dan putih). 

Antena adalah bagian dari batas net dan menandakan batas 

sisi ketinggian dari penyeberangan bola. (diagram 3 - Per. 

14.1.1.) 
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2.4. Tinggi Jaring (net). Ukuran tinggi net untuk putera 2.43 m 

dan untuk puteri 2.24 m. Tinggi net diukur dari tengah 

lapangan permainan dengan tiang pengukur. Kedua ujung 

net (di atas garis samping) harus sama tinggi dari permukaan 

lapangan dan tidak boleh melebihi dari ketentuan di atas 2 

cm. 

2.5. Tiang-tiang net. Tiang-tiang penunjang net harus bulat dan 

licin dengan ukuran tinggi 2.55 m. sebaiknya yang dapat 

diatur naik turunannya net.  

Tiang-tiang tersebut tersebut di atas lantai dengan memakai 

kawat sebagai penegak. Cegahlah segala perlengkapan 

yang dapaf membahayakan. 

2.6. Perlengkapan Tambahan. Segala macam perlengkapan 

tambahan akan ditentukan oleh peraturan FIVB. 

 
3. B o I a  

3.1. Ciri Khas. 

Bola harus bulat terbuat dari kulit yang halus dan lunak, yang 

tidak mengisap air, yang pantas untuk permainan di luar, 

sehingga permainan dapat dimainkan walaupun hujan, dan 

dengan bola dari dalam yang terbuat dari karet. 

Warna  : kuning terang atau warna lian yang terang. 

Keliling : 65 sampai 67 cm 

Berat : 260 sampai 280 gram 

Tekanan udara : 171 sampai 221 mbar or hPa. (0.175 – 0225 

Kg/cm2) 

3.2. Keseragaman dari Bola. 

Semua bola yang dipergunakan dalam pertandingan harus 

mempunyai satu ciri khas mengenai, keliling, berat, tekanan 
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udara dan sebagainya. Dalam pertandingan internasional 

yang resmi bola-bola yang dipakai harus dengan pengesahan 

dari FIVB 

3.3. Cara mempergunakan tiga bola. 

Untuk pertandingan Internasional yang resmi, harus 

mernpergunakan sistem 3 bola. Dalam hal ini 6 orang penjaga 

pemungut bola mengambil tempat pada setiap sudut pada 

daerah bebas satu orang dan di belakang setiap wasit satu 

orang. (diagram 6) 
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BAB II PESERTA 

 

4. Regu-regu 

4.1. Susunan dan Pendaftaran. 

4.1.1.    Satu regu terdiri dari 2 (dua) orang pemain. Dan seorang 

coach yang bebas. 

4.1.2.    Hanya kedua pemain yang terdaftar dalam scorsheet yang 

boleh bermain. 

4.2. Kapten. 

 Kapten regu harus terdaftar datam scorsheet. 

 

5. Perlengkapan Pemain. 

5.1. Perlengkapan. 

5.1.1. Perlengkapan pemain terdiri dari, celana pendek atau cefana 

renang atau telanjang badan, terkecuali kalau ada peraturan 

setempat. Pemain boleh bermain dengan memakai topi. 

5.1.1. Perlengkapan pemain terdiri dari, celana pendek atau c§lana 

renang atau telanjang badan, terkecuali kaiau ada peraturan 

setempat. Pemain boleh bermain dengan memakai topi. 

5.1.2.      Baju dan celana harus bersih. 

5.1.3.      Pemain harus bermain tanpa sepatu. Kecuali seizin dari 

wasit. 

5.1.4. Baju kaos pemain (atau celana apabila pemain diizinkan 

untuk bermain tanpa baju kaos) harus diberi nomor 1 dan 2. 

Nomor harus ditempatkan di bagian tengah depan dari baju 

kaos dan di depan di celana. 

5.1.5. Nomor harus berbeda warna dengan warna dari baju kaos, 

dan minimum tingginya 10 cm. Dan garis-garis yang 

membuat nomor lebarnya minimal 1,5 cm. 
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5.1.6.  Pemain dari satu regu diperkenankan untuk bermain dengan 

wama celana yang tidak sama. 

5.2. Ketentuan Pergantian Kostum. 

5.2.1.  Jika kedua regu yang akan bertanding datang ke lapangan 

dengan memakai seragam yang warna sama, maka regu 

tuan rumah harus mengganti seragam. Pada daerah netral 

regu yang pertama tercantum dalam score sheet harus 

mengganti seragam. 

5.2.2. Wasit pertama dapat mengizinkan satu atau lebih pemain: 

a) Untuk bermain dengan kaos kaki atau sepatu. 

b) Dapat menggantikan baju kaos yang basah antara set asal 

saja baju kaos yang baru tidak melanggar peraturan dari 

FIVB. (Peraturan 5.1.4. dan 5.1.5.) 

5.2.3. Apabila pemain minta untuk bermain dengan singlet/baju 

dalam, wasit pertama dapat mengizinkannya. 

5.3. Benda-benda terlarang dan seragam. 

5.3.1. Pemain dilarang untuk memakai benda-benda yang dapat 

membahayakan pemain, seperti perhiasan, peniti, gelang, 

sejenis besi dan lain sebagainya. 

5.3.2. Pemain boleh memakai kaca mata, tetapi atas risiko sendiri. 

5.3.3. Dilarang memakai seragam tanpa nomor yang resmi. 

(peraturan 5.1.4.-5.1.5.). 

 
6. Hak dan Tanggung Jawab Dari Peserta 

6.1. Kedua Pemain. 

6.1.1. Para peserta harus mengetahui Peraturan Bolavoli Pantai 

dan mentaatinya. 

6.1.2.  Para peserta harus menerima keputusan-keputusan wasit 

dengan baik dan dengan jiwa yang sportief tanpa 



  M.E.Winarno, Universitas Negeri Malang     73 
 

 

berdebatan. Dalam hal adanya keraguan terhadap keputusan 

wasit, pemain dapat langsung bertanya. 

6.1.3. Para peserta harus dapat menunjukkan sikap hormat/ 

simpatik dan ramah semangat serta kejujuran dalam 

permainan yang jujur bukan hanya terhadap wasit tetapi juga 

kepada petus lainnya, regu lawan, regunya sendiri dan 

penonton. 

6.1.4. Para peserta harus dapat menahan diri atau sikap yang 

dapat mempengaruhi keputusan wasit atau membantah 

terhadap kesalahan regunya sendiri. 

6.1.5. Para peserta harus dapat menahan diri dari sikap yang dapat 

memperlambat permainan. 

6.1.6. Hubungan/percakapan antara pemain selama pertandingan 

berlangsung diperkenankan. 

6.1.7. Selama pertandingan kedua pemain dapat/boleh berbicara 

dengan wasit 2, saat bola mati. (peraturan 6.1.2.) 

Menanyakan penjelasan mengenai interupsi dari Peraturan 

Permainan. 

a) Mohon keterangan atau interpertasi dari Peraturan. 

Kalau penjelasannya kurang jelas dan kurang puas, 

untuk pemain-pemain maka salah satu pemain harus 

segera memintakan kepada wasit agar pertanyaannya 

akan ditulis/dicatat dalam score sheet, sebagai protes 

yang resmi pada akhir pertandingan. (peraturan 25.2.4.). 

b) Mohon ijin untuk: 

 Menggantikan seragam atau perlengkapan lainnya.  

 Membetulkan nomor dari pemain yang melakukan 

service.  

 Memeriksa net, bola dan lain-lain.  
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 Memperbaiki garis lapangan yang berubah. 

c) Mengajukan Time outs. (peraturan 19.3.). 

6.1.8. Pada akhir pertandingan, kedua pemain: 

a) Berterimakasih kepada wasit. 

b) Apabila ada seorang pemain yang kurang setuju dengan 

keputusan-keputusan wasit, mereka mempunyai hak 

untuk konfirmasikan sebagai protes, yang dicatat dalam 

score sheet. (per. 6.1.7.a.). 

6.2. Kapten 

6.2.1. Sebelum pertandingan, kapten regu: 

a) Menandatangani score sheet 

b) Mewakili regunya dalam undian (toss) 

6.3. Coach (pelatih) 

6.3.1. Tidak perlu untuk memakai seorang coach pada saat 

pertandingan 

6.3.2. Dalam suatu pertandingan dia tidak diperbolehkan untuk 

duduk di dalam arena pertandingan. 

6.4. Penempatan Lokasi para Pemain/peserta. (diagram 1.). 

Bangku pemain terletak di samping/dekat meja scorer, dan 

3m dari garis samping. 
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BAB III 
ANGKA, SET DAN MEMENANGKAN PERTANDINGAN 

 

7. Sistem (Cara memperoleh angka). 

7.1. Memenangkan satu Pertandingan. 

7.1.1. Bentuk A - Satu set pertandingan; Suatu pertandingan 

dimenangkan oleh regu yang memenangkan satu set. 

7.1.2.  Bentuk B – Dua set kemenangan; Suatu pertandingan 

dimenangkan oleh regu yang memenangkan dua set. 

7.1.3. Dalam hal terjadinya perpanjangan set dengan score 1-1, 

(bentuk B, Peraturan 7.1.2. di atas) set penentuan (set ketiga) 

dimainkan dengan cara tie-break dengan sistem rally point. 

(peraturan 7.4.). 

7.2. Memenangkan set. 

7.2.1.  Bentuk A (per 7.1.1.) dan tie-break (set ketiga) dalam bentuk 

B (peraturan 7.1.3.): 

Satu set dimenangkan oleh saiah satu regu yang terlebih 

dahulu mencatat angka 15 dengan perbedaan 2 angka. 

Dalam hal score 14-14 tie, permainan diteruskan sehingga 

selisih dua angka. (16-14, 17-15). Tetapi batas pencapaian 

angka tertinggi adalah 17, setelah angka 16-16 tie, regu yang 

mencatat angka 17 memenangkan set dengan hanya selisih 

satu angka. 

7.2.2. Dua set pertama dalam bentuk B (peraturan 7.1.2.) 

Dalam hal ini, Satu set dimenangkan oleh regu yang terlebih 

dahulu mencapai angka 12, dengan selisih angka 2. Dalam 

hal terjadinya angka 11-11 tie, permainan diteruskan 

sehingga mencapai selisih 2 angka. (13-11,14-12,15-13.) 

Tetapi pencapaian angka tertinggi adalah 15, Setelah angka 
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14-14 tie, regu yang mencatat angka 15 memenangkan set 

tersebut dengan hanya selisih satu angka. 

7.3. Memenangkan satu rally. 

Apabila satu regu gagal melakukan service atau gagal 

mengembalikan bola, atau membuat kesalahan, maka regu 

lawan memenangkan rally, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

7.3.1. Jika regu lawan melakukan service, dan dapat menghasilkan 

angka maka ia melakukan service lagi. 

7.3.2.    Jika regu lawan dapat menerima service dengan baik, maka 

terjadi pindah bola dan lawan mendapatkan hak untuk service 

tanpa memperoleh angka, kecuali dalam set penentuan. (set 

ke 3). 

7.4. Memenangkan rally dalam set Penentuan (set ke 3) 

Dalam set penentuan, setiap regu yang dapat rnemenangkan 

rally memperoleh angka, dengan ketentuan sebagai berikut: 

7.4.1. Regu yang melakukan service mendapat angka dan 

melanjutkan service. 

7.4.2. Regu yang menerima service memperoleh angka dan 

mendapatkan giliran untuk service. 

7.5. Kesalahan dan Regu yang tidak lengkap. 

7.5.1. Apabila satu regu menolak untuk bermain sesudah dipanggil 

untuk melakukan pertandingan, maka regu tersebut 

dinyatakan kalah dengan hasil 0-1 (0-2 dalam bentuk B, per. 

7.1.2.) untuk pertandingan, dan 0-15 (01-12,0-12,0-15 dalam 

bentuk B, peraturan 7.1.2.) untuk setiap set. 

7.5.2. Suatu regu dengan tidak dapat mempertanggungjawabkan 

alasan karena tidak dapat hadir pada waktunya di lapangan 



  M.E.Winarno, Universitas Negeri Malang     77 
 

 

pertandingan dinyatakan kalah dengan hasil akhir yang sama 

dengan peraturan 7.5.1. 

7.5.3.    Regu dinyatakan tidak lengkap untuk set atau untuk 

pertandingan, kehilangan satu pertandingan (per. 9} Regu 

lawan mendapatkan angka, atau angka yang diperlukan 

untuk memenangkan set atau pertandingan. Regu yang tidak 

lengkap, tetap dengan angka dan set yang diperoleh. 
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BAB IV 
PERSIAPAN PERTANDINGAN, STRUKTUR DARI  

PERMAINAN 

 

8. Persiapan Pertandingan. 

8.1. Undian (toss) 

Sebelum pemanasan dalam set pertama dan sebelum setiap 

set, wasit pertama melakukan undian dihadapkan kedua 

captains. Regu yang memenangkan undian memilih: 

a) Melakukan service, atau menerima service. 

b) Atau memilih lapangan. 

Regu yang kalah menerima sisa dari alternatif. 

8.2. Giliran Pemanasan. 

Sebelum dimulainya pertandingan, apabila regu-regu 

tersebut telah memakai lapangan lain untuk pemanasan, 

maka kepada mereka hanya diberikan 3 menit untuk 

pemanasan di depan net, apabila tidak maka mereka 

mempunyai hak untuk pemanasan di depan net selama 5 

menit. 

9. Susunan regu Pertama. 

9.1. Kedua pemain dari kedua regu harus selalu bermain (per. 

4.1.1.} 

9.2. Tidak ada penggantian pemain. 

10. Posisi Pemain. 

10.1. Posisi. 

10.1.1. Pada saat bola dipukul oleh server, setiap regu harus berada 

dalam lapangan masing-masing. (kecuali server). 

10.1.2. Pemain-pemain bebas menempatkan posisi masing-masing. 

Tidak ada posisi tetap untuk pemain, dalam lapangan. 

10.1.3. Tidak ada kesalahan rotasi atau posisi. 
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BAB V 
SIKAP DALAM PERMAINAN 

 

11. Saatnya memainkan bola. 

11.1.  Bola dalam permainan 

Permainan mulai dengan tiupan wasit. Tetapi bola dinyatakan 

dalam permainan, pada saat bola dipukul oleh server. 

11.2. Bola mati/bola di luar permainan. 

Permainan rally berakhir dengan tiupan wasit. Tetapi, kalau 

tiupan wasit dikarenakan adanya kesalahan, yang terjadi 

dalam/permainan, maka bola dinyatakan di luar permainan/ 

bola mati pada saat terjadinya kesalahan. (per. 12.2.2.). 

11.3. Bola masuk (in). 

Bola dinyatakan masuk apabila menyentuh lantai dalam 

lapangan permainan, termasuk garis-garis batas. (per. 1.3.2.) 

11.4. Bola Keluar. 

Bola dinyatakan keluar apabila: 

a) Bola menyentuh tanah secara keseluruhan di luar garis-

garis batas, tanpa menyentuhnya. 

b) Menyentuh benda di luar lapangan, langit-langit atau 

seorang yang tidak bermain.  

c) Menyentuh antennea, tali, tiang, atau net di luar antenna 

(pita putih). 

d) Keseluruhan bola melewati bidang vertikal dari net, atau 

sebagian bola melewati batas permainan. (per. 14.1.2.-

14.1.3. - Diagram 3). 

 
12. Kesalahan (ketentuan) 

12.1. Difinisi (ketentuan) 
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12.1.1. Setiap sikap dalam permainan yang bertentangan dengan 

Peraturan merupakan suatu kesalahan. 

12.1.2. Wasit memutuskan kesalahan, dan menentukan hukuman-

nya sesuai dengan peraturan. 

 

12.2.      Sangsi untuk satu kesalahan. 

12.2.1.  Selalu ada hukuman untuk suatu kesalahan, lawan dari regu 

yang melakukan kesalahan, memenangkan permainan 

menurut per.7.3. atau 7.4. dalam set penentuan. 

12.2.2.  Jika dua atau lebih kesalahan terjadi secara jelas, hanya 

kesalahan yang pertama diberikan hukuman. 

12.2.3. Jika dua atau lebih kesalahan terjadi oleh dua regu 

berlawanan secara bersamaan, kesalahan semacam ini 

adalah kesalahan bersama (double fault), maka permainan 

harus diulangi. 

 
13. Memainkan Bola 

13.1.  Sentuhan bola dari satu regu. 

13.1.1. Setiap regu diperkenankan memainkan bola 3 x untuk 

menyeberangkan bola ke lawan. 

13.1.2.  Pantulan bola oleh regu, tidak hanya termasuk sentuhan 

sengaja tetapi juga termasuk pantulan/sentuhan yang tidak 

sengaja. 

13.1.2. Pemain tidak boleh memainkan/memantulkan bola dua kali 

berturut-turut. (kecuali block per.18.2.). 

13.2  Sentuhan bersamaan. 

13.2.1.   Dua pemain boleh menyentuh/memainkan bola pada saat 

yang sama. 
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13.2.2. Apabila dua pemain seregu memainkan bola bersamaan, ini 

merupakan dua pantulan/dua kali memainkan bola. (kecuali 

block) Apabila dua pemain seregu mengejar bola tetapi 

hanya satu pemain yang menyentuh bola maka ini dihitung 

satu pantulan. Jika pemain bertabrakan/beradu, ini bukan 

merupakan suatu kesalahan. 

13.2.3. Jika terjadi sentuhan/perkenaan bersamaan oleh dua pemain 

berlawanan regu di atas net dan bola kembali dalam 

permainan. Regu yang menerima bola, dapat memainkan 

bola tiga kali lagi. Dan kalau bola semacam ini jatuh keluar/di 

luar lapangan (out) ini merupakan kesalahan dari regu lawan. 

Jika sentuhan bersama oleh dua regu berlawanan dan bola 

tertahan, ini bukan kesalahan. 

13.3. Memainkan bola memakai bantuan. 

Seorang pemain tidakdiperkenankan memakai bantuan dari 

teman seregu atau benda lain untuk berusaha memainkan 

bola. Tetapi pemain yang akan melakukan kesalahan 

(menyentuh net, melewati garis tengah dan sebagainya) 

boleh ditahan atau ditarik/dibantu oleh rekan seregunya. 

13.4.  Ciri Khas dari Sentuhan?Pantulan. 

13.4.1. Pantulan/sentuhan bola dapat dilakukan oleh setiap bagian 

dari tubuh di atas pinggang dan termasuk pinggang. 

13.4.1. Bola harus disentuh/dipantul secara jelas dan tidak tertahan 

(termasuk diangkat, didorong, diantar dan dilempar) dan bola 

tersebut dapat memantul ke arah mana saja. 

KECUALI: 

a) Dalam pertahanan dari bola yang dipukui/spike, delam hal 

ini bola dapat tertahan/berhenti untuk sekejab dengan jari-

jari. 
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b) Jika sentuhan bersamaan oleh dua regu yang berlawanan 

mengantar ke bola tertahan. 

13.4.3.  Bola dapat dipantulkan?disentuh oleh salah satu bagian tubuh 

alakan pantulan tersebut tidak bersamaan/beruntun. 

Terkecuali: 

a) Pada bendungan, perkenaan berturut-turut diperkenankan 

oleh seorang atau lebih pembendung, asalkankan 

sentuhan tersebut terjadi pada satu gerakan. (per.18.4.2.). 

b) Pada pantulan pertama dari regu, jika tidak memper-

gunakan jari-jari pada pantulan tangan atas, bola boleh 

menyentuh salah satu bagian tubuh secara berturut-turut, 

asaalkan pantulan tersebut terjadi pada/dalam satu 

gerakan. 

13.5. Kesalahan dalam memainkan Bo!a. 

a) Empat sentuhan: satu regu memainkan bola empat kali, 

sebelum menyeberangkan bola tersebut. (per.13.1.1.). 

b) Kesalahan pantulan/sentuhan: bola menyentuh pemain di 

bawah pinggangnya. (per. 13.4.1.) 

c) Memantulkan bola dengan bantuan: pemain mendapat 

bantuan dari teman seregunya atau benda lain untuk 

dapat memainkan memantulkan bola. (per. 13.3.). 

d) Bola tertahan: seorang pemain tidak memukul/ memantul-

kan bola secara jelas (per. 13.4.2. di atas) kecuali dalam 

pertahanan/defensive dari bola yang dipukul keras 

(per.13.4.2.) atau terjadinya bola tertahan dalam bendung-

an oleh kedua regu berlawanan di atas net (per.13.4.2.b). 

e) Perkenaan Berganda (double): seorang pemain me-

mantulkan bola dua kali secara beruntun, atau bola 

menyentuh salah satu bagian tubuh berturut-turut secara 
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baik. (per.13.1.3, 13.4.3.). 

 
14. Bola Pada Net 

14.1. Bola melewati net. 

14.1.1. Bola yang dimainkan ke daerah lawan harus melewati di atas 

net di dalam ruang batas permainan (diagram 3) Ruang batas 

permainan adalah ruang vertikal yang tegak lurus dengan 

batas net sebagai berikut: 

 Di sebelah bawah net dengan ketinggian dari batas net. 

 Di sampingnya deengan antenne/rod dan perpanjangan 

garis imajinasi 

 Di sebelah atas dengan langit-iangit. 

14.1.2. Bola yang melewati ke lapangan lawan melalui bagian luar 

ruang penyeberang dapat dimainkan kembali, asalkan bola 

pada saat itu belum keseluruhan melewati batas daerah 

penyeberangan net pada waktu bola disentuh. 

14.1.3. Bola keluar apabila bola itu secara keseluruhan meiewati 

garis tengah di bawah net. (diagram 3). 

14.2. Bola Menyentuh Net. 

Apabila bola melewati net (per.14.1.1.) bola boleh menyentuh 

net terkecuali service. 

14.3.  Bola berada di Net. (berbeda dengan bola service). 

14.3.1. Bola yang memantul ke net dapat dimainkan kembali dengan 

batas pantulan 3 x untuk regu itu. 

14.3.2. Apabila bola yang dipukul ke net mengakibatkan net robek 

atau menjadi rusak permainan harus dihentikan dan diulangi. 

 
15. Pemain Pada Net 

Setiap regu harus bermain di dalam lapangan sendiri dan 

dalam daerah permainan. 
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15.1.  Jangkauan diseberang atas net. 

15.1.1. Dalam melakukan bendungan, seorang pembendung dapat 

menyentuh bola di daerah lawan, asal saja ia/dia tidak 

mengganggu permainan lawan, sebelum atau saat lawan 

melakukan serangan terakhir. (per.18.3.). 

15.1.2. Pemain dapat melewatkan tangannya di daerah lawan, 

sesudah melakukan serangan, asalkan bahwa sentuhan itu 

telah dilakukannya dalam daerah permainannya sendiri. 

15.2.  Memasuki daerah permainan, lapangan, daerah bebas dari 

lawan. Pemain boleh masuk ke daerah permainan, daerah 

bebas dan lapangan permainan dari lawan, selama tidak 

mengganggu permainan lawan. 

15.3. Menyentuh Net. 

15.3.1. Tidak diperkenankan menyentuh salah satu bagian dari net 

atau antenne. 

15.3.2. Setelah pemain memukul bola, ia/dia boleh menyentuh tiang, 

tali, atau salah satu benda lainnya di luar dari keseluruhan 

perpanjangan net, asalkan itu tidak mengganggu jalannya 

permainan. 

15.3.3. Apabila bola yang dipukul ke net, dan menyebabkan net 

tersebut menyentuh lawan, ini bukan merupakan kesalahan. 

15.4.        Kesalahan Pemain pada Net. 

a) seorang pemain menyentuh bola atau pemain lawan 

dalam daerah lawan sebelum atau pada saat lawan 

melakukan serangan. (per.15.1.1.). 

b) Seorang pemain masuk ke daerah, lapangan, daerah 

bebas dari lawan, dengan mengganggu permainan lawan. 

(per.15.2.). 

c) Seorang pemain menyentuh net. (per.15.3.1.) 
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16. S e r v i c e 

16.1. Difinisi. 

Service adalah suatu upaya untuk memasukkan bola ke 

daerah lawan, yang berada di daerah service, yang memukul 

bola dengan satu tangan atau lengan. 

16.2. Service pertama dalam satu set. 

Service pertama dari satu set ditentukan oleh/melalui undian. 

(per.8.1.) 

16.3. Giliran Service. 

Setelah service pertama dalam satu set, pemain yang akan 

melakukan service adalah sebagai berikut: 

a) Apabila regu yang melakukan service memenangkan 

permainan (rally) pemain yang melakukan service 

sebelumnya, melakukan service lagi. 

b) Apabila regu yang menerima service memenangkan 

permainan (rally) ia berhak mendapatkan giliran untuk 

service, dan pemain yang tidak melakukan service 

sebelumnya, akan melakukan service. 

16.4. Kewenangan untuk melakukan Service. 

Wasit pertama mengizinkan untuk melakukan service, setelah 

mengecek bahwa server sudah memegang bola dan berada 

di daerah service, dan bahwa regu-regu sudah siap untuk 

bermain. 

16.5. Waktu/saat melakukan Service. 

16.5.1. Pemain yang melakukan service dapat bergerak bebas dalam 

daerah service. Pada saat bola dipukul untuk melakukan 

service atau mengambil ancang-ancang untuk melakukan 

service loncat, server tidak boleh menyentuh lapangan 

permainan (termasuk garis belakang) juga lapangan diluar 
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daerah service. Kaki dari server tidak boleh melewati di 

bawah garis. Setelah dia/ia memukul bola untuk service, 

ia/dia dapat mendarat diluar daerah service atau didalam 

lapangan permainan. 

16.5.2. Apabila garis lapangan bergerak karena pasir yang terdorong 

oleh server, ini bukan kesalahan.  

16.5.3. Server harus memukul bola dalam waktu 5 detik, setelah 

wasit pertama meniup pluitnya, tanda dimulainya service. 

16.5.4. Melakukan service sebelum wasit meniup peluitnya, service 

tersebut dibatalkan dan diulangi kembali. 

16.5.5. Bola harus dipukul dengan satu tangan atau salah satu 

bagian dari tangan sesudah dilambungkan atau lepas dan 

sebelum menyentuh tanah. 

16.6. Persiapan untuk melakukan Service. 

16.6.1. Apabila bola sesudah dilambung atau dilepaskan oleh server, 

kemudian bola itu jatuh ke tanah tanpa menyentuh server, ini 

merupakan persiapan untuk melakukan service. 

16.6.2. Sesudah melakukan suatu persiapan service, wasit harus 

memberikan hak kembali untuk melakukan service dalam 

waktu 5 detik. 

16.6.3. Persiapan meiakukan service berikutnya tidak diperkenankan. 

16.7. Pentabiran. (Screening.) 

Teman seregu dari server tidak boleh menutup penglihatan 

regu lawan dari service melalui pentabiran. Atas permintaan 

dari regu lawan dia/ia harus pindah tempat. (diagram 4.) 

16.8. Kesalahan Service. 

Kesalahan-kesalahan berikut ini merupakan pindah service. 

Server: 

a) menyalahi posisi service (per.16.3.) 
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b) tidak melakukan service yang sebenarnya. (per.16.5.) 

c) melanggar peraturan mengenai persiapan service. 

(per.16.6.) 

16.9. Kesalahan Service setelah bola dipukul. 

Setelah bola dipukul dengan baik, service dianggap salah 

apabiia bola : 

a) menyentuh pemain dari regu yang mengadakan service, 

atau gagal melewatkan bola melalui bidang tegak lurus 

dari net. 

b) menyentuh net. (per.14.2.) 

c) bola keluar. (per.11.4.) 

d) melewati di atas pentabiran pemain. (diagram 5, per.16.7.) 

 
17. Pukulan Serangan 

17.1. Difinisi. 

17.1.1. Semua bola yang akan diseberangkan ke daerah lawan, 

kecuali service dan block/bendungan, merupakan serangan. 

17.1.2. Suatu pukulan serangan yang sempurna adalah, pada saat 

keseluruhan bola tersebut melewati bidang tegak lurus dari 

net, atau menyentuh pada pembendung. 

17.1.3. Setiap pemain dapat melakukan serangan pada setiap 

ketinggian, asalkan sentuhan pemain dengan bola dilakukan 

dalam daerahnya sendiri. (kecuali per.17.2d.) 

17.2. Kesalahan melakukan Serangan. 

a) Pemain memukul bola di daerah tawan. (per.15.1.2.) 

b) Pemain memukul bola keluar (out) (per.11.4.) 

c) Pemain melakukan serangan dengan memakai tangan 

terbuka dan jari-jari (tip atau dink) mengarahkan bofa 

dengan jari. 
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d) Pemain melakukan pukulan serangan dari service lawan, 

saat bola berada di atas ketinggian dari net. 

e) Pemain melakukan serangan dengan mempergunakan 

pas atas (overhand pass) dengan jalannya bola tidak 

sejajar dengan bahunya. 

Kecuali : kalau pemain tersebut hendak melakukan umpan 

kepada rekannya.  

 
18. Membendung (block) 

18.1. Difinisi. 

Membendung adalah upaya dari pemain dekat dengan net, 

untuk menutup bola yang datang dari lawan, dengan 

jangkauan lebih tinggi dari atas net. (diagram 5). 

18.2. Pantulan oleh Pembendung. (hits by the blocker) 

Pukulan pertama setelah membendung dapat dilakukan oleh 

setiap pemain, termasuk pemain yang menyentuh bola saat 

membendung.  

18.3. Membendung dalam daerah lawan. 

Dalam membendung, pemain dapat melewatkan tangannya di 

atas net dalam daerah lawan, asalkan tidak mengganggu 

permainan lawan. Tidak boleh menyentuh bola, sebe-lum 

lawan menyelesaikan serangannya. 

18.4. Perkenaan saat Membendung. 

18.4.1. Sentuhan dari bendungan, terhitung sebagai pukulan dari 

regu. Maka regu yang membendung hanya mempunyai dua 

kali lagi kesempatan untuk memainkan bola. 

18.4.2.  Sentuhan berturut-turut (cepat dan teratur) boleh terjadi oleh 

satu atau lebih pembendung, asalkan sentuhan tersebut 
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dilakukan dalam satu gerakan. Ini terhitung sebagai satu 

sentuhan regu. 

18.4.3. Sentuhan ini dapat terjadi dengan setiap bagian dari tubuh, 

termasuk pinggang. 

18.5. Kesalahan saat membendung. 

a) Pembendung menyentuh bola di daerah lawan, sebelum 

atau bersamaan dengan serangan dari lawan. (per.18.3.) 

b) Bola menyentuh pembendung dibawah pinggangnya. 

(per.18.4.3.) 

c) Pemain membendung bola di daerah lawan dari iuar 

antenna. 

d) Pemain membendung service dari lawan. 

e) Bola jatuh keluar oleh pembendung. 
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BAB VI 
TIME OUTS DAN MEMPERLAMBAT 

 

19.  Time outs 

19.1. Difinisi 

Time out adalah penghentian permainan yang normal, 

lamanya 30 detik. 

19.2. Jumlah dari Time outs. 

Setiap regu diperkenankan untuk mengajukan time out 

sebanyak 4 X untuk setiap set. 

19.3. Permintaan untuk Time out. 

Time outs dapat diajukan oleh pemain hanya pada saat bola 

mati, dan sebelum wasit meniup untuk service, dengan 

memakai isyarat tangan yang resmi. (diagram.7.4.) Time outs 

dapat/boleh diajukan secara berturut-turut dengan tidak perlu 

dimulainya permainan. 

19.4. Permintaan yang tidak sesuai. 

Antara lain, tidak diperkenankan untuk mengajukan time out: 

a) Dalam permainan atau pada saat, atau setelah wasit 

pertama membunyikan peluit. (per.19.3.) 

b) Setelah mendapatkan batas time outs (per.19.2.) 

Permintaan lain yang tidak sesuai dan tidak pada 

tempatnya atau dapat memperlambat permainan, harus 

ditolak tanpa sangsi, apabila tidak diulangi dalam set yang 

sama. (per.20.1b.) 

20. Memperlambat Permainan 

20.1. Bentuk/sifat dari memperlambat. 

Suatu sikap yang tidak sesuai dari satu regu untuk mengulur-

ngulur waktu adalah memperlambat dan termasuk antara lain 

: 
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a) Memperpanjang time outs, setelah mendapatkan 

peringatan untuk melanjutkan permainan. 

b) Mengulangi permintaan yang tidak sesuai dalam set yang 

sama. (per.19.7.) 

c) Memperlambat permainan. 

20.2.1. Penghambatan yang pertama dalam satu set, dikenakan 

sangsi dengan peringatan memperlambat. 

20.2.2 Penghambatan yang kedua dan seterusnya dari setiap 

macam oleh regu yang sama dalam set yang sama 

merupakan kesalahan dan dikenakan sangsi dengan 

hukuman menghambat. Kehilangan satu rally. 

 
21. Perhentian Terpaksa/Terkecuali 

21.1 Cedera. 

21.1.1. Apabila terjadi satu kejadian yang serius dimana bola sedang 

dalam permainan, wasit harus segera menghentikan 

permainan. Setelah itu permainan diulangi kembali. 

21.1.2. Pemain yang cedera diberikan waktu 5 menit untuk 

penyembuhan, tetapi tidak boleh lagi diberikan kepada 

pemain yang sama dalam set yang sama. 

 Apabila dia/ia tidak dapat sembuh, maka regunya dinyatakan 

tidak lengkap. (per.7.5.3.,9.) 

21.2. Gangguan Luar/Lain. 

Apabila adanya gangguan luar/lain selama pertandingan, 

permainan harus dihentikan dan rally diulangi. 

21.3. Memperpanjang Penghentian. 

Jika tidak disangka-sangka terjadi suatu kejadian yang dapat 

rnenganggu permainan, wasit pertama, panitia penyelenggara 
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dari mereka, harus dapat menyelesaikan masalah tersebut 

agar dapat menjadi seperti biasa. 

21.3.1. Kalau ada terjadi satu atau beberapa kejadian yang tidak 

melebihi dari 4 jam: 

a) apabila permainan dimainkan kembali dilapangan yang 

sama, maka sisa dari set yang dihentikan berjalan seperti 

biasa, dengan angka/score serta pemain dan posisinya 

yang sama. Set yang sudah dimainkan tetap dengan 

scorenya. 

b) apabila permainan dimainkan kembali di lapangan yang 

lain, maka set yang sedang berjalan (set yang sedang 

dihentikan) dibatal/dihilangkan dan diulangi dengan 

pemain yang sama. Set yang sudah dimainkan tetap 

dengan scorenya. 

21.3.2. Kalau ada terjadi satu atau beberapa kejadian yang melebihi 

dari 4 jam, maka seluruh pertandingan harus diulangi kembali. 

 
22. Perhentian Lapangan/Tempat dan Perselangan 

22.1. Pergantian lapangan/tempat. 

Setelah setiap angka 5 regu-regu pindah tempat/lapangan, 

dalam semua bentuk pertandmgan dan set. 

22.2.  Perselangan. 

22.2.1. Perselangan/istirahat antara set (apabila lebih dari satu set 

dimainkan) istirahat 5 menit. 

22.2.2. Pada saat pindah lapangan (per.22.1.) regu diberi 

kesempatan untuk istirahat maximum, 30 detik. Pada 

perselangan ini pemain dapat/boleh duduk di bangku masing-

masing. Kecuali : dalam set penentuan (set ke 3) bentuk B 
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(per.7.1.3.) tidak ada istirahat selama pindah lapangan regu 

harus pindah lapangan tanpa penghambatan. 

 



94   DASAR-DASAR PERMAINAN BOLAVOLI PANTAI 

 

BAB VII 
SALAH SIKAP 

 

23. Salah Sikap 

Sikap yang tidak sopan oleh pemain dari salah satu regu 

terhadap petugas, pemain lawan, rekan seregu atau 

penonton, diatur dalam 4 golongan sesuai dari tingkat pelang-

garannya. 

23.1. Katagori (golongan). 

23.1.1. Sikap tidak sportif, perdebatan, menakut-nakuti dan 

sebagainya. 

23.1.2. Sikap kasar: kebiasaan dengan sikap melawan atau tidak 

rnempunyai kesopanan, mengucapkan penghinaan. 

23.1.3. Sikap rnenyerang: memfitnah atau kata-kata menghina, sikap 

memukul. 

23.1.4. Menyerang: memukul atau dengan sengaja membuat 

keributan. 

23.2. Sangsi 

Tergantung dari katagori salah sikap, berdasarkan keputusan 

wasit pertama, sangsi yang dikenakan tersebut adalah : 

(harus di catat dalam scorsheet). 

23.2.1. Peringatan salah sikap: untuk sikap tidak sportief, tidak 

diberikan hukuman, tetapi anggota regu yang bersangkutan 

dapat dikenakan peringatan. Kalau diulangi dalam set yang 

sama. 

23.2.2. Hukuman salah sikap : untuk sikap yang kasar regu akan 

dikenakan hukuman dengan kehilangan satu rally atau lebih. 

23.2.3. Dikeluarkan : mengulangi sikap kasar untuk kedua kalinya 

dikenakan sangsi dengan dikeluarkan, pemain tersebut harus 
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meninggalkan lapangan permainan, dan regunya dinyatakan 

tidak lengkap untuk set tersebut. (per.7.5.3.9.) 

23.2.4. Larangan turut bertanding. (diskualifikasi), untuk sikap 

menyerang dan memukul, pemain tersebut harus 

meninggalkan lapangan permainan dan regunya dinyatakan 

tidak lengkap untuk pertandingan tersebut. (per.7.5.3.9.) 

23.3. Tingkatan Sangsi 

Pengulangan dari salah sikap oleh pemain yang sama, dalam 

set yang sama dikenakan sangsi semacam progresif, seperti 

yang terdapat dalam tingkatan sangsi. (diagram 9) 

Diskualifikasi/dikeluarkan dikarenakan sikap menyerang atau 

memukul, tidak akan diberikan peringatan terlebih dahulu. 

23.4. Salah Sikap Sebelum dan Diantara Set. 

Setiap salah sikap yang terjadi sebelum dan diantara set, 

dikenakan sangsi sesuai dengan diagram 9 dan sangsi 

tersebut berlaku untuk set berikutnya. 
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BAGIAN II 
PARA WASIT, TANGGUNG JAWAB MEREKA DAN 

ISYARAT TANGAN RESMI 

 

24. Susunan dan Cara Pelaksanaan Mewasiti. 

24.1. Komposisi. (susunan) 

Susunan petugas untuk satu pertandingan terdiri dari : 

 wasit pertama 

 wasit kedua 

 pencatat (scorer) 

 empat (dua) hakim garis  

Penempatan mereka dapat dilihat pada gambar/diagram 6. 

24.2 Cara Pelaksanaan. 

24.2.1. Hanya wasit pertama dan wasit kedua yang dapat meniup 

peluitnya selama pertandingan: 

a) Wasit pertama memberikan isyarat untuk melakukan 

service, menandakan dimulainya permainan. 

b) Wasit pertama dan kedua memberikan isyarat berakhir-

nya satu rally (bola mati), setelah mereka yakin bahwa 

telah terjadi suatu kesalahan dan memahami mengenai 

sifat pelanggarannya. 

24.2.2. Wasit pertama dan kedua dapat meniup peluitnya pada saat 

adanya penghentian permainan untuk menunjukkan bahwa 

mereka mengizinkan atau menolak permintaan dari satu regu. 

24.2.3. Segera setelah wasit meniup peluitnya pada saat adanya 

suatu rally dia/ia harus dapat menunjukkan dengan isyarat 

tangan yang resmi. (per. 29.) 

a) sifat dari kesalahan 

b) pemain yang membuat kesalahan 

c) regu yang harus melakukan service. 
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25. Wasit Pertama 

25.1. Tempat (lokasi) 

Wasit pertama melakukan tugasnya sambil duduk atau berdiri 

pada bangku wasit yang berada disalah satu ujung net. 

Pandangannya harus kira-kira 50 cm di atas net. (diagram 6} 

25.2. Kekuasaan 

25.2.1. Wasit Pertama memimpin pertandingan dari awal sampai 

akhir. Ia/dia mempunyai kekuasaan terhadap seluruh petugas 

dan seluruh anggota regu tersebut. Selama memimpin 

pertandingan keputusannya adalah mutlak. Ia/dia mempunyai 

hak untuk membatalkan keputusan dari petugas lain, jika 

menurut pendapatnya mereka salah. La dapat pula 

menggantikan salah seorang petugas seandainya ia tidak 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

25.2.2. Ia/dia juga mengawasi petugas penjaga bola. 

25.2.3. Ia/dia mernpunyai hak untuk memutuskan sesuatu demi 

kelancaran permainan, termasuk peraturan yang tidak 

tercantum. 

25.2.4. la/dia tidak menanggapi setiap pertanyaan mengenai 

keputusannya. Tetapi atas permintaan seorang pemain, ia 

harus dapat rnemberikan suatu penjelasan atas perrnintaan 

itu atau memberikan suatu penafsiran dan peraturan 

permainan yang telah dia putuskan. 

25.2.5. Ia/dia bertanggung jawab untuk rnenentukan sebelum dan 

selama pertandingan tentang baik tidaknya permukaan 

lapangan permainan dan segala perlengkapannya. 

25.3. Tanggung Jawab 

25.3.1. Sebelum pertandingan dimulai, wasit pertama : 

a) memeriksa keadaan lapangan permainan, bola dan 



98   DASAR-DASAR PERMAINAN BOLAVOLI PANTAI 

 

perlengkapan lainnya 

b) melakukan undian dengan kedua kapten regu 

c) mengawasi kedua regu mengadakan pemanasan. 

25.3.2.   Selama pertandingan, hanya Wasit pertama mempunyai hak: 

a) memberi hukuman salah sikap dan penghambatan 

b) memutuskan tentang : 

 kesalahan dari server 

 pentabiran dari regu yang melakukan service 

 kesalahan dalam memainkan bola 

 kesalahan di atas net, dan dibagian atas net. 

 

26. Wasit Kedua 

26.1. Tempat (lokasi) 

Wasit kedua melakukan tugasnya sambil berdiri pada tiang di 

luar lapangan permainan dengan sisi berlawanan dan 

berhadapan dengan wasit satu. (diagram 6) 

26.2. Kekuasaan 

26.2.1. Wasit kedua adalah pembantu dari wasit pertama tetapi, 

ia/dia juga mempunyai hak untuk memutuskan. (per.26.3.) 

Apabila wasit pertarna tidak dapat melakukan tugasnya, 

ia/dia dapat menggantikannya. 

26.2.2. Ia/dia dapat dengan tanpa meniup peluit terhadap kesalahan 

yang dia lihat yang bukan haknya, tetapi dia tidak boleh 

memaksakan wasit pertama. 

26.2.3. Ia/dia memeriksa pekerjaan/tugas dari pencatat. 

26.2.4. Ia/dia memberikan time outs serta mengawasi waktunya, dan 

rnenolak permintaan yang tidak sesuai. 
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26.2.5. Ia/dia mengawasi jumlah time outs dari setiap regu dan 

melapor time out yang ke 4 kepada wasit pertama dan 

kepada pemain-pemain yang bersangkutan. 

26.2.6. Dalam keadaan seorang pemain mendapat kecelakaan dia 

dapat mengizinkan waktu untuk penyembuhan. (per.21.1.2.) 

26.2.7. Ia/dia juga mengecek bola-bola apakah masih memenuhi 

persyaratannya. 

26.3. Tanggung Jawab. 

26.3.1.  Selama pertandingan, wasit kedua memutuskan, meniup 

peluit dan memberi isyarat tangan : 

a) sentuhan pemain terhadap net bagian bawah dan antenna 

sisinya dari lapangan. (per.15.3.1.) 

b) mengganggu permainan lawan karena melewati bawah 

net ke daerah permainan lawan. (per.15.4.) 

c) bola melewati net diluar batas permainan, atau menyentuh 

antenna pada sisi lapangannya. (per.11.4.) 

 

27. Pencatat Skor (Scorer) 

27.1. Tempat (lokasi) 

Pencatat (scorer) menjalankan tugasnya dengan mengambil 

tempat duduk dibelakang meja scorer, berhadapan dengan 

wasit pertama. (diagram 6) 

27.2. Tanggung jawab 

Ia/dia mengerjakan score sheet sesuai dengan peraturan dan 

bekerja sama dengan wasit kedua. 

27.2.1.  Sebelum pertandingan dan set, pencatat, mencatat data-data 

dari pertandingan dan dari kedua regu, sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian kapten regu 

menanda-tanganinya. 
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27.2.2. Selama pertandingan, pencatat: 

a) mencatat angka yang diperoleh, dan meyakinkan bahwa 

angka yang ada discoring board adalah benar. 

b) mencatat urutan service untuk pemain yang melakukan 

service pertama dalam set. 

c) menunjukkan urutan service dari setiap regu dengan 

memberitahukan nomor 1 atau nomor 2 yang giliran 

service. Ia/dia menunjukkan setiap kecelakaan kepada 

wasit segera setelah service dipukul. 

d) mencatat time-outs, mengecek nomornya, dan 

memberitahukan kepada wasit kedua. 

e) mengingatkan kepada wasit bahwa permintaan untuk 

penghentian tidak sesuai. 

f) memberitahukan kepada wasit, akhir dari pada sets dan 

ganti tempat/lapangan setiap 5 angka. 

27.2.3. Pada akhir pertandingan pencatat: 

a) mencatat hasil akhir pertandingan 

b) setelah ia menandatangani scorsheet, disyahkan tanda 

tangan oleh kapten-kapten regu dan setelah itu para 

wasit. 

c) dalam hal adanya protes, ia harus menulisnya atau 

mempersilahkan pemain yang bersangkutan untuk 

menulis di dalam scorsheet suatu pernyataan mengenai 

kejadian yang akan diprotes. 

28. Hakim Garis 

28.1. Tempat (lokasi) 

28.1.1. Merupakan suatu kewajiban untuk memakai minimal 2 hakim 

garis dalam pertandingan Internasionai. Mereka berdiri 

secara diagonal di sudut nomor 3 dan 6, dan jaraknya dari 
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garis 1 s/d 2 m dari sudut. Setiap hakim garis mengawasi 

garis belakang dan garis samping yang berdekatan 

dengannya. 

28.1.2. Jika dipakai 4 hakim garis, mereka berdiri di daerah bebas, 1 

s/d 3 m dari setiap sudut lapangan dan mengawasi dari 

perpanjangan garis imajinasi. (diagram 6) 

28.2. Tanggung Jawab 

28.2.1. Hakim garis melaksanakan tugasnya dengan memakai 

bendera berukuran 30 x 30 cm. seperti diagram 8. 

a) mereka mengisyaratkan bola masuk dan bola kelusr 

setelah bola jatuh dekat dengan garis masing-masing. 

b) mereka memberikan isyarat bahwa bola menyentuh regu 

penerima dan bola keluar. (out ball). 

c) mereka memberikan isyarat apabila bola melewati net di 

luar batas permainan, menyentuh anntenna dan lain 

sebaiknya. (per.14.1.1.) 

d) Hakim garis yang bertugas terhadap garis akhir, 

memberikan isyarat kalau kaki dari server salah. (16.5.1.) 

Atas permintaan dari Wasit pertama, hakim garis harus 

mengulangi isyaratnya. 

29.1. Isyarat tangan para wasit. (diagram 7) 

Para wasit dan hakim garis harus dapat menunjukkan 

dengan isyarat tangan yang resmi sifat dari kesalahan atau 

mengajukan penghentian, dengan cara sebagai berikut: 

29.1.1. Isyarat tangan harus ditahan/diperlihatkan untuk sejenak, dan 

apabila kesalahan tersebut di isyaratkan dengan satu tangan, 

maka tangan tersebut menunjukkan kesalahan terhadap regu 

yang membuat kesalahan atau permohonan. 
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29.1.2. Wasit kemudian menunjukkan pemain yang membuat 

kesalahan atau regu yang mengajukan permohonan. 

29.1.3.  Wasit mengakhiri isyarat dengan menunjukkan ke arah regu 

yang harus melakukan service berikutnya. 

29.2.  Hakim Garis memakai Isyarat dengan bendera. (diagram 8) 

Hakim garis harus memberi isyarat dengan isyarat bendera 

yang resmi dari kesalahan, dan menahan isyarat tersebut 

untuk beberapa saat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Area Permainan Bolavoli Pantai 
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Gambar 4.2 Desain Net Bolavoli Pantai 
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Gambar 4.3 Ball Crossing The Vertical Plane Of The Net 

 

Gambar 4.4 Pentabiran (Screen) 
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COMPLETED BLOCK 

 

 

Gambar 4.5 Block sempurna 

LOCATION OF THE REFEREEING CORPS AND ASSISTANTS 

 

 

Gambar 4.6 Posisi Wasit
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