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BAB I 

BLENDED LEARNING BOLAVOLI 

 
A. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah : Bolavoli  

Kode Mata Kuliah : PJK422 

SKS/ JS : 2 SKS, 2 JS 

Semester / Tahun : Genap, 2019/2020  

Program Studi : S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 

Rekreasi 

Status Mata Kulia : Mata Kuliah Wajib  

Prasyarat : - 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

Dalam perkuliahan ini dibahas model-model konsep transmisi, 

transaksi, dan transformasi, paradigma perennial, model-model mengenai 

pengorganisasian, pembelajaran, pengembangan, implementasi dan 

evaluasi pembelajaran bolavoli, juga mengkaji isu-isu dan masalah-

masalah yang dihadapi dalam penerapan macam- macam model 

pembelajaran bolavoli. 

2. Tujuan Perkuliahan 

Selesai mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan model-model: konseptual, desain, implementasi dan evaluasi 

mengenai pembelajaran bolavoli; model-model yang diterapkan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan model-model tersebut di 

Indonesia saat ini. 

B. Rancangan Blended Learning 

Pengajar atau dosen mempunyai kedudukan sebagai satu- 

satunya sumber belajar, menentukan isi dan metode belajar, serta menilai 

kemampuan belajar pebelajar dalam pembelajaran. Maka untuk itu 

dikembangkanlah berbagai metode pembelajaran yang sesuai untuk dapat 

memperlancar proses belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Media pembelajaran yang dipersiapkan secara khusus oleh pengajar yang 

dapat berinteraksi dengan pebelajar secara langsung maupun tidak 

langsung. 
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Pembelajaran berbasis blended learning dalam  mata kuliah 

bolavoli ini merupakan pembelajaran dengan semua bentuk 

pencampuran model belajar yang berbeda dan pendidikan secara klasik 

yang berkonsentrasi pada interaksi online antara guru dan pelajar yang 

sedang dilakukan. Dengan modifikasi informasi yang diberikan pastinya 

dapat meningkatkan kemungkinan komunikasi untuk pertukaran, 

pendapat, pengalaman dan sudut pandang antara siswa dan guru mereka, 

dan antara siswa sendiri, dalam mengatasi masalah sempitnya ruang 

kelas, dan memberikan siswa sebuah umpan balik secara terus menerus 

selama proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber yang 

berbeda dari pembelajaran dan pendidikan. 

Pembelajaran memiliki dua dimensi, yaitu dimensi strategi dan 

hasil. Hasil belajar yang sangat penting adalah pemecahan masalah. 

Sedangkan strategi pembelajaran yang berlandaskan pada perkembangan 

teknologi saat ini dikenal dengan nama pembelajaran berbasis blended 

learning, pembelajaran dengan mengombinasi tatap muka (face to face), 

offline, dan online. Model rancangan pembelajaran berbasis blended 

learning terdiri atas 3 tahap dengan 9 langkah. Tahap 1 Analisis, terdiri 

atas: (1) analisis kebutuhan pemecahan masalah, (2) identifikasi sumber 

belajar dan kendala, (3) identifikasi karakteristik pebelajar. Tahap 2 

Rancangan meliputi: (4) menetapkan tujuan pembelajaran, (5) memilih 

dan menetapkan strategi pembelajaran (mengorganisasi isi, penyampaian, 

pengelolaan), (6) mengembangkan sumber belajar (tatap muka, offline, 

online, mobile). Tahap 3 Evaluasi terdiri atas (7) uji coba, (8) revisi, dan 

(9) prototipe rancangan pembelajaran berbasis blended learning. 

Tujuan merancang pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran 

dilakukan dengan cara memilih, menetapkan, dan mengembangkan 

metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan 

(Degeng, 1991:33). 

Berikut ini adalah model rancangan pembelajaran berbasis 

blended learning 

 

 

 



 

9 | Blended Learning Bolavoli   

 

 

Diagram Model Rancangan Berbasis Blended learning untuk Hasil 

Belajar Pemecahan Masalah (Dwiyogo, 2016:241) 

 

C. Analisis Kebutuhan Pemecahan Masalah 

Pada analisis kebutuhan pemecahan masalah meliputi kegiatan: 

(1) menganalisis kondisi yang ada, yaitu mencari akar permasalahan dari 

kebutuhan yang akan dipecahkan oleh pebelajar (learner) yang 
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kemungkinan munculnya masalah baru yang perlu dipecahkan; (3) 

mengidentifikasi perbedaan antara tujuan kondisi yang diharapkan 

dengan kondisi yang ada; (4) menentukan dan mendokumentasikan 

kelebihan-kelebihan yang ada yang berhubungan dengan kinerja, dan (5) 

menentukan hal apa yang menjadi prioritas dalam usaha mengatasi 

permasalahan yang ada. Dalam pengumpulan data, beberapa teknik yang 

bisa dilakukan, antara lain melalui telepon, interview langsung, melalui e-

mail, kertas kuesioner, rekaman video, serta observasi (Dwiyogo, 

2016:241). 

Pengetahuan tentang cara memahami komponen- komponen 

bolavoli dimiliki oleh setiap pelatih maupun guru olahraga. Dalam proses 

pembelajaran mata kuliah bolavoli mahasiswa diharapkan memiliki 

kompetensi terdiri atas untuk menguasi kompetensi dasar-dasar sebagai 

berikut. 

1. Aspek Kognitif, mampu mengetahui jenis-jenis pemahaman tentang 

pembelajaran bolavoli, mengetahui metode latihan dalam 

meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran bolavoli 

2. Aspek Afektif, kerjasama, disiplin, tanggungjawab, percaya diri dan 

sportif.  

3. Aspek Psikomotor, dapat menyajikan presentasi dan menjelaskan 

mengenai pentingnya pembelajaran bolavoli. 

Walaupun di dalam perkuliahan tetap menggunakan metode tatap 

muka dan praktik dilapangan. Maka juga perlu  usaha yang digunakan 

untuk mengatasi hal tersebut, selain dilakukan perkuliahan dikelas 

melalui pembelajaran tatap muka (ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

presentasi juga digunakan metode online dan mobile (edmodo, facebook, 

telegram), offline (flipBook, autoplay) sebagai alternatif sumber belajar 

yang digunakan untuk belajar oleh mahasiswa. Dalam pengumpulan data, 

beberapa teknik yang bisa dilakukan antara lain, interview langsung, 

melalui e-mail, kertas kuesioner, rekaman video, serta observasi. 

 

D. Analisis Sumber Belajar dan Kendala 

Pada analisis sumber belajar meliputi kegiatan menganalisis 

sumber orang dan media, yaitu: (1) Identifikasi sumber belajar orang 

meliputi kemampuan tenaga pengajar, tenaga pengajar lain, teknisi 

komputer untuk mengembangkan pembelajar online, offline, dan mobile 

baik yang dimiliki sekolah maupun di luar sekolah, (2) identifikasi 

sumber belajar yang ada meliputi sumber belajar cetak, audio, audio 
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visual, komputer, internet, dan telpon pintar (tablet) yang ada di sekolah, 

(3) identifikasi sumber belajar yang ada meliputi sumber belajar cetak, 

audio, audio visual, komputer, internet, dan telpon pintar (tablet) yang 

ada di luar sekolah (WEB dan akses lainnya). Pada tahap ini yang 

dianalisis adalah ketersediaan jenis teknologi dalam lingkungan belajar. 

Dalam analisis ini akan diketahui jenis teknologi yang ada untuk 

dijadikan solusi mengatasi permasalahan belajar. Selain itu akan dilihat 

seberapa dekat teknologi yang tersedia dengan pebelajar yang akan 

menggunakan teknologi tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah jenis teknologi yang ada untuk referensi atau yang mendukung 

proses pencapaian tujuan, yaitu teknologi yang bisa digunakan dalam 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis ini, digunakan untuk 

menentukan solusi media yang tepat untuk digunakan dalam mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran.Di samping itu, langkah berikutnya 

adalah menentukan kemampuan yang penting dikuasai oleh pengajar 

(Dwiyogo, 2016:242). 

Berdasarkan uraian analisis kebutuhan diperoleh materi yang 

digunakan dalam perkuliahan bolavoli, maka dibutuhkan sumber belajar 

yang digunakan dalam menyampaikan isi pembelajaran. Selain itu dari 

kajian teori di atas maka sumber belajar terdiri dari sumber belajar orang 

(tatap muka) dan media (online, offline, mobile). 

Identifikasi sumber belajar orang dalam mata kuliah bolavoli 

memiliki kualifikasi: (1) berdasarkan kualifikasi lulusan pendidikan, 

tenaga pengajar terdiri dari S2 Pendidikan Olahraga dan S3 Pendidikan 

olahraga yaitu dosen jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatatan (PJK) 

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Universitas Negeri Malang, selain 

itu tenaga pengajar memiliki kemampuan keahlian dibidang bolavoli 

serta mampu untuk mengembangan pembelajaran yang bisa dilakukan 

tatap muka, online, offline, dan mobile baik yang dimiliki fakultas 

maupun di luar fakultas, 

Identifikasi sumber belajar dalam mata kuliah bolavoli yang ada 

meliputi sumber belajar cetak (buku) yang relatif sedikit, audio yang bisa 

di akses dan disiapkan oleh pengajar, audio vidual (mp4, video yang 

digunakan untuk pembelajaran di kelas), komputer (laptop), internet, dan 

telpon pintar (smartphone) yang ada di miliki setiap mahasiswa dan yang 

terjangkau di fakultas. Sumber belajar yang ada disekolah yang 

digunakan oleh dosen dan mahasiswa serta sumber belajar yang 
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mendukung untuk perkuliahan. Berhubungan dengan komponen: pesan 

(isi) perkuliahan standar pendidikan dan pembelajaran, di antaranya ada 

seorang pengajar (dosen) serta pebelajar (mahasiswa PJK), yang 

menggunakan bahan (teknologi cetak , audio, audio visual, mobile), alat 

berupa (lcd, sistem audio), dengan teknik (penjelasan, ceramah, Tanya 

jawab, tugas) yang dilakukan oleh pengajar dan pebelajar, latar yang 

digunakan (dikelas atau digedung) 

Berdasarkan sumber belajar yang telah diidentifikasi tersebut 

diatas, terdapat kendala dalam sumber belajar matakuliah Pembelajaran 

bolavoli. Dari komponen (sumber belajar orang) yang dijumpai adalah 

perkuliahan terkadang mengalami kekosongan jam dan dibatalkan oleh 

pengajar yang diakibatkan adanya faktor-faktor (internal dan eksternal). 

Faktor internal seperti adanya hari libur nasional, 

penyelenggaraan event atau kejuaraan yang diselenggaran di lingkup 

universitas, Oleh karena itu, digunakan sumber belajar online, namun 

dalam pelaksanaannya bahan yang digunakan dari teknologi cetak yang 

minim atau terbatas yang ada  diperpustakaan fakultas, Tidak jarang LCD 

disetiap kelas yang kualitasnya sudah menurun sehingga ketika dilakukan 

presentasi gambar yang dihasilkan tidak jelas dan lain sebagainya. 

Faktor eksternal seperti apabila ada pemadaman listrik dari PLN, 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan untuk 

meminimalisir kendala tersebut dengan memodifikasi pembelajaran baik 

dari sumber belajar yang digunakan serta bahan untuk maksimalkan 

perkuliahan bolavoli. Oleh karena itu, digunakan sumber belajar mobile 

dimana materi yang digunakan dalam pembelajaran bisa diakses 

memalui sumber belajar mobile sebagai alternatuf sumber belajar dalam 

pembelajaran bolavoli. 

 

E. Identifikasi Karakteristik Pebelajar 

Pada tahap ini dilakukan analisis kemampuan awal dan 

karakteristik pebelajar. Kemampuan awal pebelajar merupakan landasan 

bagi perancang untuk menentukan titik awal pembelajaran. Kemudian 

diambil data tentang karakteristik dari populasi tersebut. Selain 

kemampuan awal, perlu juga analisis karakteristik dari pebelajar yang 

merupakan sasaran  pembelajaran. Karakteristik pebelajar bisa dilihat dari 

aspelc usia, tingkat kelas, minat, pekerjaan. kesehatan, motivasi belajar, 

taraf prestasi. kemampuan awal, tingkat keterampilan dalam literasi 
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informasi, kedudukan sosial ekonomi, dan atau penguasaan bahasa asing. 

Selain itu perlu diketahui sikap pebelajar terhadap materi yang akan 

dipelajari serta cara mereka mempelajarinya (Dwiyogo, 2016:242). 

Kemampuan awal pebelajar merupakan tolak ukur bagi 

perancang untuk menentukan rancangan pembelajaran akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. Kemudian diambil data tentang karakteristik 

dari populasi tersebut. Selain kemampuan awal, perlu juga analisis 

karakteristik dari pebelajar yang merupakan sasaran pembelajaran. 

Karakteristik pebelajar bisa dilihat dari aspek: usia, tingkat kelas, minat, 

pekerjaan, kesehatan, motivasi belajar, taraf prestasi, kemampuan awal, 

tingkat keterampilan dalam literasi informasi, kedudukan sosial ekonomi, 

dan atau penguasaan bahasa asing. Selain itu perlu diketahui sikap 

pebelajar terhadap materi yang akan dipelajari serta cara mereka 

mempelajarinya. 

Selama proses belajar berlangsung, karena kesehatan yang prima 

dapat menumbuhkan semangat dan motivasi dalam melakukan aktifitas 

pembelajaran. Dalam proses belajar, merupakan pintu masuk bagi segala 

informasi yang diterima. Panca indra yang memiliki peran besar dalam 

aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Oleh karena itu, baik pengajar 

maupun mahasiswa perlu menjaga panca indra dengan baik, baik secara 

preventif maupun secara yang bersifat kuratif. Dengan menyediakan 

sarana belajar yang memenuhi persyaratan, memeriksakan kesehatan 

fungsi mata dan telinga secara periodik, mengonsumsi makanan yang 

bergizi, dan lain sebagainya). Karakteristik Gaya Belajar (Karakteristik 

mahasiswa gaya belajar visual (belajar dengan cara melihat)) menitik 

beratkan ketajaman mata/penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus 

diperhatikan terlebih dahulu agar siswa paham. Ciri-ciri siswa yang 

memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat 

dan juga menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahami. 

Karakteristik belajar Auditori (Auditory Learners) mengandalkan pada 

pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. 

Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan 

pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. 

Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan 

memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya 

belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui 

pendengaran, kedua memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam 
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bentuk tulisan secara langsung, ketiga memiliki kesulitan menulis 

ataupun membaca. Kinestetik (Kinesthetic Learners) mengharuskan 

individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan 

informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa 

karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa 

melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai 

alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya 

dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya ini bisa 

menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Karakteristik 

yang disebutkan dari aspek usia, kesehatan dan gaya belajar, maka 

karakteristik tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi sumber 

belajar yang akan digunakan, dari karakteristik tersebut seperti aspek 

usia, maka pembelajaran yang dilakukan disajikan dengan tema yang 

menarik dan penyampaian pembelajaran interaktif untuk menumbukan 

dan melatih respon, kepekaan berpikir dari stimulus yang diberikan. 

 

F. Menetapkan Tujuan Pembelajaran 

Merumuskan tujuan belajar yang telah diidentifikasi berdasarkan 

langkah” langkah terdahulu. kemudian disusun secara berurut dari hal 

yang paling penting! Tujuan pembelajaran mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (berdasarkan taksonomi Bloom) atau meliputi 

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan 

psikomotorik (taksonomi Gagne) (Dwiyogo, 2016:242). 

Adapun tujuan dari perkuliahan bolavoli terdiri dari tujuan umum 

dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum perkuliahan adalah setelah 

selesai mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan model- model : konseptual, desain, implementasi dan 

evaluasi mengenai pembelajaran bolavoli; model-model yang diterapkan 

dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan model-model 

tersebut di Indonesia saat ini. 

Adapun tujuan khusus dari mata kuliah Pembelajaran Metodologi 

Latihan adalah sebagai berikut. 

1) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan: 

sejarah bolavoli 

2) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan 

konsep teknik dasar bolavoli. 
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3) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

berkaitan dengan sarana dan prasarana bolavoli 

4) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan 

konsep latihan fisik bolavoli.  

5) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan 

konsep latihan mental bolavoli. 

6) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan 

konsep latihan teknik bolavoli. 

7) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

berkaitan dengan peraturan bolavoli 

8) Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

berkaitan dengan perwasitan bolavoli 

Berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus di atas maka 

apabila di klasifikasikan maka tujuan pembelajaran mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (berdasarkan taksonomi Bloom) atau 

meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

sikap, dan psikomotorik (taksonomi Gagne) tujuan pembelajaran 

matakuliah ini: Pengetahuan tentang konsep atau prinsip-prinsip 

pengetahuan konsep Pembelajaran. 

 

G. Memilih dan Menetapkan Strategi Pembelajaran 

Menurut Dwiyogo (2016:243) dalam memilih dan menetapkan 

strategi pembelajaran berbasis blended learning meliputi: organisasi isi, 

penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan.Adapun Organisasi 

isi yaitu untuk menguraikan langkah-langkah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran atau dengan kata lain menjabarkan tujuan pembelajaran 

menjadi sub- sub kemampuan dan keahlian yang akan dicapai. Untuk 

menjabarkan tujuan pembelajaran umum ke tujuan pembelajaran khusus 

maka dilakukan analisis pembelajaran. Selanjutnya penyampaian 

pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk 

melaksanakan program pembelajaran. Sekurang- kurangnya ada 2 fungsi 

dari strategi ini, yaitu: (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada 

pebelajar, dan (2) menyediakan informasi/bahan-bahan yang diperlukan 

pebelajar untuk menampilkan unjuk-kerja (seperti latihan dan tes). 

Strategi penyampaian mencakup lingkungan fisik, dosen, bahan-bahan 

pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
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pembelajaran. Atau, dengan kata lain, media merupakan satu komponen 

penting dari strategi penyampaian pembelajaran. Itulah sebabnya, media 

pembelajaran merupakan bidang kajian utama strategi ini. Sedangkan 

strategi pengelolaan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang 

strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang 

digunakan selama proses pembelajaran, (1) penjadwalan, (2) pembuatan 

catatan kemajuan belajar, (3) pengelolaan motivasi, dan (4) kontrol 

belajar. 

Pengajar sebagai komponen penting dalam kependidikan, 

memiliki tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru diharapkan paham tentang bagaimana 

cara mengelola pembelajaran dengan baik. Pengelolaan pembelajaran 

merupakan sesuatu yang penting dalam pendidikan karena, tanpa 

pengelolaan yang baik maka proses pembelajaran tidak akan terarah 

dengan baik sehinga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak 

akan tercapai secara optimal. 

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dikelas dilakukan, 

pengajar terlebih dahulu harus menata, mengorganisasikan isi 

pembelajaran yang akan diajarkan. Hal ini perlu dilakukan agar isi 

pembelajaran yang akan diajarkan mdah dipahami siswa. Demikian pula 

selama proses pembelajaran, pengajar atau dosen diharapkan mampu 

menumbuhkan, meningkatan, dan mempertahankan motivasi belajar 

siswa. Tanpa adanya motivasi belajar siswa yang tinggi, kiranya sulit 

bagi guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena 

itu, guru harus mampu menerapkan strategi motivasional dalam tindak 

pembelajarannya. Pada hakikatnya program pembelajaran betujuan tidak 

hanya memahami dan menguasai apa dan bagaimana suatu terjadi, tetapi 

juga member pemahaman dan penguasaan tentang mengapa hal itu 

terjadi. Berpijak pada permasalahan tersebut, maka pembelajaran 

pemecahan masalah sangat penting unuk diajarkan. 

Hubungannya, Strategi pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi 

pembelajaran. Strategi pengorgannisasian pembelajaran lebih banyak 

dipengaruhi pleh tujuan pembelajaran dan karekteristik bidang studi. 

Strategi penyampaian pembelajaran lebih banyak dipengaruhi oleh 

kendala dan karakteristik  pebelajar. Strategi pengelolaan pembelajaran 

lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik pebelajar. Hal ini berarti 

strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan 
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kondisi yang ada. Hal ini juga menunjukan bahwa tidak ada satupun 

atrategi pembelajaran yang sesuai atau cocok diterapkan untuk semua 

bidang studi atau siswa. 

Organisasi isi, langkah-langkah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran atau dengan kata lain menjabarkan tujuan pembelajaran 

menjadi sub-sub bagian dan keahlian yang akan dicapai. Untuk 

menjabarkan tujuan pembelajaran umum ke tujuan pembelajaran khusus 

maka dilakukan analisis pembelajaran. 

Proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah- langkah 

atau aturan tertentu secara professional dan proporsional, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, logis, wajar, sistematis, 

efektif dan efisien. Oleh karena itu perencanaan pembelajaran memiliki 

fungsi dan kedudukan yang sentral dalam suatu sistem pembelajaran, dan 

oleh karenanya merencanakan pembelajaran termasuk kedalam salah satu 

tuntutan kompetensi, terutama terkait dengan kompetensi profesional 

yang harus dikuasai dan dimiliki setiap pengajar, baik guru pemula 

maupun pengajar yang sudah senior sekalipun. 

Organisasi pembelajaran yang efektif hanya dapat dibuat apabila 

isi telah ditata dengan cara tertentu dan yang lebih penting, karena pada 

hakikatnya semua isi memiliki prasyarat belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. Berikut ini akan disajikan mengenai isi dari 

perkuliahan bolavoli berbasis blended learning untuk mahasiswa 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga. 

1. Sejarah bolavoli  

2. Teknik dasar bolavoli 

3. Sarana dan prasarana bolavoli 

4. Latihan fisik bolavoli  

5. Latihan mental bolavoli  

6. Latihan teknik bolavoli  

7. Peraturan bolavoli 

8. Perwasitan bolavoli 

Tujuan khusus dengan sub kompetensi tersebut dijabarkan dalam 

kompetnsi materi di atas. Mahasiswa mampu memahami dan 

mengimplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, perlu dikuasai dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam memahami dan 

menganalisis mata kuliah Pembelajaran Metodologi Latihan. 



 

                            Blended Learning Bolavoli | 18 

Penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi 

pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk 

melaksanakan program pembelajaran. Sekurang-kurangnya ada 2 fungsi 

dari strategi ini, yaitu: (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada 

pebelajar, dan (2) menyediakan informasi/bahan-bahan yang diperlukan 

pebelajar untuk menampilkan unjuk-kerja (seperti latihan dan tes). 

Strategi penyampaian mencakup lingkungan fisik, dosen, bahan-bahan 

pembelajaran, dan kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Atau, dengan kata lain, media merupakan satu komponen 

penting dari strategi penyampaian pembelajaran. Itulah sebabnya, media 

pembelajaran merupakan bidang kajian utama strategi ini. Penyampaian 

menggunakan cetak, audio, audiovisual, komputer, internet, mobile. 

Penyampaian isi pembelajaran di kelas, menggunakan tatap 

muka, online (menggunakan pembelajaran menggunakan internet), 

offline (pembelajaran tidak menggunakan jaringan internet), sedangkan 

pembelajaran praktik lebih sering menggunakan tatap muka yang 

disesuaikan dengan materi yang diberikan. 

Strategi Pengelolaan. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan 

keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian 

mana yang digunakan selama proses pembelajaran, (1) penjadwalan, (2) 

pembuatan catatan kemajuan belajar, (3) pengelolaan motivasi, dan (4) 

kontrol belajar. 

Proses kemajuan dengan penjadwalan pembelajaran yang 

disajikan ke dalam 16 pertemuan, dengan pembagian parktek teori yang 

seimbang. Pembuatan catatan kemajuan di lakukan setiap selesai 

pembelajaran, untuk memantau kemajuan belajar baik yang dilakukan 

secara berkelompok, dan individu oleh mahasiswa (pebelajar) dan 

pengajar. Pengelolaan motivasi dilakukan kepada mahasiswa (pebelajar) 

pada saat pembelajaran berlangsung, dengan memberikan reinforcement 

dan punishment sesuai dengan umpan balik yang dilakukan oleh 

mahasiswa (pebelajar). Kontrol belajar dilakukan oleh mahasiswa 

(pebelajar) dan pengajar yang saling memberikan umpan balik dan 

pengajar memberikan review serta evaluasi yang disesuaikan dengan 

materi. 

Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas 

fisik dan rutinitas, melainkan juga mengelola berbagai hal yang tercakup 

dalam kompnen pembelajaran. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan 
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untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas yang 

kondusif. Sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara  

efektif dan efesien. Efektif berarti tercapainya tujuan sesuai dengan 

perencanaan yang dibuat secara tepat. Efesin adalah pencapaian tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang direncanakan dengan lebih cepat. Kedua 

tujuan ini harus dicapai dalam kelas, karena di kelaslah segala aspek 

pembelajaran bertemu dan berproses. Pembelajar dengan segala 

kemampuannya, pebelajar denan seala latar belakang dan sifat-sifat 

individualnya. 

Kurikulum dengan segala komponennya, dan materi serta sumber 

pelajaran dengan segala pokok bahasanya bertemu dan bepadu serta 

berinteraksi di kelas. Bahkan hasil dari pendidikan secara keseluruhan 

sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh sebab itu sudah 

selakyaknya kelas dikelola dengan baik, profesional, dan harus terus-

menerus dalam perbaikan (continoues improvment). Adapun strategi 

pengelolaan materi Pembelajaran bolavoli berbasis blended learning 

disajikan dalam tabel 1 berikut. 

 

PENYAJIAN ISI PEMBELAJARAN 

 

Tabel 1. Strategi Pembelajaran Pembelajaran Metodologi Latihan 

Berbasis Blended learning 

Topik Isi 

TATAP MUKA 
OFF 

LIN 

E 

ON 

LIN 

E 
Dosen 

Presentasi 

(Mahasiswa) 
Prakti k 

1 

Pengantar 

Perkuliahan 

(kontrak 

perkuliahan 

) 

 - -   

2 
Sejarah 

Bolavoli 

 - -  

3 
Hakikat 

Bolavoli 

  -  
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Topik Isi 

TATAP MUKA 
OFF 

LIN 

E 

ON 

LIN 

E 
Dosen 

Presentasi 

(Mahasiswa) 
Prakti k 

4 

Teknik Dasar 

Service 

Bolavoli  

+    

5 

Teknik Dasar 

Passing 

Bolavoli 

+    

6 
Teknik Dasar 

Smash Bolavoli 

+    

7 
Teknik Dasar 

Block Bolavoli 

+    

8 
Ujian Tengah 

Semester 

 - -   

9 
Sarana dan 

Prasarana 

  -  

10 
Latihan Fisik 

Bolavoli 

+    

11 
Latihan Mental 

Bolavoli 

+    

12 

Latihan Teknik  

Service dan 

Passing 

Bolavoli 

+    

13 

Latihan Teknik 

Smash dan 

Block Bolavoli 

+    

14 
Peraturan 

Bolavoli 

+    
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Topik Isi 

TATAP MUKA 
OFF 

LIN 

E 

ON 

LIN 

E 
Dosen 

Presentasi 

(Mahasiswa) 
Prakti k 

15 
Perwasitan 

Bolavoli 

+    

16 

Ujian 

Akhir 

Semester 

 - -   

Keterangan: 

 : Presentasi 

+ : Melengkapi 

- : Tidak ada presentasi mahasiswa 

Kegiatan Penyajian Isi Pembelajaran: 

1) Presentasi baik individual maupun kelompok dipimpin oleh 

seorang moderator yang mengatur jalannya presentasi, tanya 

jawab, maupun komentar dosen untuk melengkapi makalah yang 

disajikan baik berkaitan dengan substansi isi maupun format 

penyajian. 

2) Presentasi yang dilakukan oleh penyaji utama dengan alokasi 

waktu paling lama 20 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab 

dengan peserta dan komentar dari dosen pembina paling lama 

15 menit. Selanjutnya 2x45 menit waktu yang tersisa digunakan 

untuk praktik mengenai materi presentasi saat itu. 

3) Peserta diskusi menilai yang presentasi penyaji yang menyajikan 

yang meliputi: teknik presentasi, penguasaan materi yang 

disajikan, wawasan pengetahuan dalam menjawab pertanyaan, dan 

kemampuan komunikasi ilmiah yang ditampilkan, kemutakhiran 

sumber. 

4) Moderator melaporkan hasil penilaian dari peserta diskusi 

diserahkan kepada ketua kelas paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah presentasi disajikan. Ketua kelas menyerahkan kepada 

dosen pembina pada akhir semester. 
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FORMAT PENILAIAN PRESENTASI 

 

Nama Mahasiswa/ Kelompok : 

Mata Kuliah : 

Hari / Tanggal : 

NO Aspek 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 
Kemenarika presentasi (Power 

Point/ sejenisnya) 
1 2 3 4 5 

2 Isi Makalah 1 2 3 4 5 

3 Penguasaan isi 1 2 3 4 5 

4 
Wawasan pengetahuan dalam 

menjawab pertanyaan 
1 2 3 4 5 

5 Kemampuan komunikasi ilmiah 1 2 3 4 5 

6 Kemutakhiran sumber 1 2 3 4 5 

 SKOR RATA-RATA      

 

Keterangan: 

Lingkari skor yang diberikan penilai 

Yang menilai, 

 

 

(  ) 

 

Format Penilaian Praktik 

Penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa merupakan 

penilaian objektif dan terukur sesuai kemampuan dan partisipasi setiap 

mahasiswa. Pada setiap pertemuan, tim asisten dosen akan melakukan 

penilaian dan dicantumkan pada kolom penilaian di modul mahasiswa. 

Sehingga anda dapat mengetahui tingkat kemajuan kemampuan 

menguasai materi bolavoli. 
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Tugas kegiatan praktik mahasiswa 

 Mahasiswa memperhatikan penjelasan, arahan dan contoh materi 

perkuliahan dari dosen atau pemateri. 

 Mahasiswa diberikan waktu untuk bertanya mengenai konsep- 

konsep yang kurang jelas 

 Mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktikan materi yang 

dibahas sebelumnya 

 Dosen melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran/perkuliahan 

 

FORMAT PENILAIAN PRAKTIK 

 

 

No. 

 

Kriteria Penilaian 

 

Nilai 

Bobot 

Nilai 

(%) 

1 Sejarah Bolavoli   

2 Hakikat Bolavoli 
  

3 Teknik Dasar Service Bolavoli  
  

4 Teknik Dasar Passing Bolavoli 
  

5 Teknik Dasar Smash Bolavoli 
  

6 Teknik Dasar Block Bolavoli 
  

7 
Ujian Tengah 

Semester 

  

8 
Sarana dan 

Prasarana 

  

9 Latihan Fisik Bolavoli 
  

10 Latihan Mental Bolavoli 
  

11 
Latihan Teknik  Service dan Passing 

Bolavoli 

  



 

                            Blended Learning Bolavoli | 24 

12 
Latihan Teknik Smash dan Block 

Bolavoli 

  

13 Peraturan Bolavoli 
  

14 Perwasitan Bolavoli 
  

15 
Ujian 

Akhir Semester 

  

 
Tandatangan Dosen Atau Asisten 

Dosen 

  

 

Refleksi/ Catatan Kemajuan Belajar 

Refleksi atau catatan kemajuan belajar wajib di miliki oleh 

mahasiswa. Setiap mahasiswa mencatat setiap materi tentang 

keberhasilan mencapai kompetensi belajar, menuliskan kendala atau 

permasalahan yang dihadapi, sumber belajar yang digunakan kemudian 

merangkum alternatif yang digunakan dalam mencapai tujuan. Refleksi 

kemajuan belajar ini dilakukan dengan membentuk kelompok. Setiap 

kelompok yang terdiri dari minimal 3 mahasiswa dan maksimal 5 

mahasiswa. Sehingga dari tabel tersebut mahasiswa bisa menganalisis 

dan aktif dalam mengevaluasi kelompok belajar secara mandiri, 

kemudian ditunjukkan kepada dosen (pengajar) guna mendapatkan saran 

untuk evaluasi diri. Untuk lebih jelasnya bisa dituliskan dalam bentuk 

tabel seperti berikut: 

 

 

 

NO 

 

 

Nama 

SK & 

KD 

Yang 

Telah 

Dikuasai 

SK & KD 

Yang Belum 

Dikuasai 

Menyebutkan 

Alasan 

Kendala/ 

Masalah 

Yang 

Dihadapi 

Sumber 

Belajar 

Yang 

digunakan 

 

 

Solusi 

1       

2       

3       

4       

5       

Dst.       
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Kontrol Pembelajaran 

Kontrol Pembelajaran dilakukan dengan tugas pembelajaran: 

Setiap mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan mata kuliah teori 

dan parktek, apabila mengikuti sekurang-kurangnya 80% program 

kegiatan pembelajaran yang telah dirancang baik tatap muka dikelas, 

presentasi, tugas individu, dan tugas lain yang telah disepakati bersama 

pada awal pembelajaran. 

 

Tugas Individu: 

1. Membuat makalah dan menyajikan 1 makalah kelompok. Jadwal 

penyajian sesuai dengan program pembelajaran yang telah dirancang. 

2. Mengerjakan soal-soal yang diberikan pembina mata kuliah pada 

setiap pertemuan sesuai agenda pembahasan. Dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

Nilai Hasil Belajar Siswa 

Penilian meliputi aspek pembelajaran: Partisipasi dalam pelaksanaan 

program, tugas-tugas, dan ujian. Peluang pencapaian menggunakan acuan 

klasifikasi kualitas A sampai D. Contoh sebagai berikut: 

 Nilai A: Apabila siswa mengikuti program kegiatan pembelajaran 

sekurang-kurangnya 80%. Mengikuti ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. Menyelesaikan tugas (makalah) individu / kelompok 

sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kualitas makalah dinilai oleh 

peserta lainnya dan dosen matakuliah. 

 Nilai D: Apabila mengikuti kurang dari 80%. Tidak mengikuti ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. Tidak menyelesaikan tugas 

individu atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 

H. Mengembangkan Sumber Belajar 

Sumber belajar untuk memfasilitasi belajar bagi pebelajar pada 

pembelajaran berbasis blended learning pada dasarnya terdiri atas: tatap 

muka, offline, dan online. Dalam tahap ini akan dilakukan pemilihan 

media sebagai sumber belajar sesuai ketersediaan teknologi dalam 

lingkungan belajar yang dianggap terbaik dalam menyampaikan 

informasi atau materi pembelajaran. Analisis ini didasarkan pada 

ketersediaan dan akses teknologi dalam lingkungan belajar, kedekatan 



 

                            Blended Learning Bolavoli | 26 

pebelajar dan kemudahan dalam menggunakan terknologi tersebut, serta 

kemampuan media dalam menyampaikan materi. Dari hasil analisis ini 

akan ditentukan media yang paling cocok untuk dikembangkan. 

Untuk mengembangkan sumber belajar, dilakukan dalam 4 

tahap, yaitu: 1) pembuatan storyboard, dalam tahap ini perancang 

menggambarkan proses penyajian materi dalam bentuk gambar untuk 

memperjelas program yang akan diproduksi. Proses ini merupakan 

menyusun bagian-bagian visual (tampilan) dan audio sehingga menjadi 

urutan yang sesuai untuk tahapan pembelajaran. 2) Tahap produksi, 

dalam tahapan ini melakukan memproduksi setiap elemen program yang 

kemudian setiap elemen disatukan menjadi satu bentuk program. 3) 

Tahap uji coba dan review program dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 

review editorial, fungsi, teknis. Dalam review editorial dilakukan review 

terhadap kesalahan-kesalahan penulisan kata. Uji coba berfungsi untuk 

memeriksa kesalahan program seperti fungsi tombol dan sebagainya.  

Review  teknis  dilakukan  untuk  memastikan bahwa koreksi-koreksi 

terhadap program dilakukan dengan benar. 4) Implementasi merupakan 

tahap penerapan media dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tahap 

pengembangan ini digunakan beberapa perangkat lunak untuk 

memproduksi multimedia, Untuk antarmuka tampilan dapat 

menggunakan perangkat lunak VideoMakerFX. Perangkat lunak ini ini 

mampu membuat antarmuka yang interaktif dengan animasi-animasi 

pada setiap elemen tampilan. Untuk tampilan keseluruhan multi media 

interaktif digunakan perangkat lunak AutoPlay Studio Versi 8. 

Perekaman video akan dilakukan berbasiskan tampilan desktop dengan 

menggunakan perangkat lunak ScreenCast O-Matic. Sedangkan untuk 

tampilan e-book dengan menggunakan perangkat lunak Ncesoft Flip 

Book Maker (Dwiyogo, 2016:243- 244). 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematik yang 

meliputi banyak komponen. Komponen tersebut antara lain adalah tujuan, 

bahan pelajaran, metode, alat dan sumber belajar serta evaluasi. Sumber 

belajar dan bahan ajar merupakan suatu unsur yang memiliki peranan 

penting dalammenentukan proses belajar agar pembelajaran menjadi 

efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Sebuah kegiatan belajar 

mengajar akan lebih efektif dan efisien dalamusaha pencapaian tujuan 

instruksional jika melibatkan komponen proses belajar secara terencana, 

sebab sumber belajar sebagai komponen penting dan sangat besar 
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manfaatnya. 

Berdasarkan dengan pengertian di atas, sumber belajar dan bahan 

yang terdapat di dalam laboratorium komputer antara lain sebagai tempat 

menyajikan materi pembelajaran lainnya. Sebagai alat, laboratorium 

komputer dapat dijadikan pengganti guru untuk menjelaskan materi 

melalui pemutaran CD pendidikan di komputer. Selain itu, laboratorium 

komputer juga dapat dijadikan alat bantu menyelesaikan tugas guru atau 

siswa yang bisa diselesaikan melalui penggunaan komputer. 

Sumber belajar untuk memfasilitasi belajar bagi pebelajar pada 

pembelajaran berbasis blended learning pada dasarnya terdiri atas: tatap 

muka, offline, dan online. Dalam tahap ini akan dilakukan pemilihan 

media sebagai sumber belajar sesuai ketersediaan teknologi dalam 

lingkungan belajar yang dianggap terbaik dalam menyampaikan 

informasi atau materi pembelajaran. Analisis ini didasarkan pada 

ketersediaan dan akses teknologi dalam lingkungan belajar, kedekatan 

pebelajar dan kemudahan dalam menggunakan terknologi tersebut, serta 

kemampuan media dalam menyampaikan materi. Dari hasil analisis ini 

akan ditentukan media yang paling cocok untuk dikembangkan. 

 

I. Uji coba 

Evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi formatif yang 

bertujuan untuk memperbaiki. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan 

adalah evaluasi formatif, sehingga evaluasi hanya sebatas review para 

ahli, uji coba perorangan, kelompok kecil, maupun lapangan (Dwiyogo, 

2016:244). Adapun uji coba dalam penelitian pengembangan 

pembelajaran bolavoli berbasis blended learning adalah sebagai berikut. 

1) Uji coba produk perorangan dilakukan pada ahli isi, pembelajaran, 

dan media yang berkaitan dengan matakuliah Teori dan Praktik 

Pembelajaran Metodologi Latihan. 

2) Merevisi hasil uji coba (sesuai dengan hasil uji coba perorangan). 

3) Uji coba kelompok kecil (dilakukan pada mahasiswa yang mengikuti 

matakuliah Teori dan Praktik Pembelajaran Metodologi Latihan. 

4) Merevisi hasil uji coba (sesuai dengan hasil uji coba perorangan). 

5) Uji lapangan utama (dilakukan pada yang mengikuti matakuliah 

Teori dan Praktik Pembelajaran Metodologi Latihan dengan 

menggunakan 30 subjek). 
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Diagram Evaluasi untuk Uji Coba 

 

J. Revisi 

Berdasarkan uji coba yang dilakukan baik uji ahli maupun uji 

perorangan, kelompok kecil, dan lapangan akan diperoleh informasi pada 

bagian mana pada setiap tahapan rancangan pembelajaran yang masih 

perlu diperbaiki. Pengembangan pembelajaran kemudian diperbaiki dan 

dikonfirmasikan lagi kepada yang memberi saran perbaikan (Dwiyogo, 

2016:244). Dengan demikian setiap masukan dan saran dari uji coba 

digunakan sebagai dasar untuk revisi produk yang dikembangkan berupa 

pembelajaran bolavoli berbasis blended learning untuk mahasiswa PJK. 

 

K. Prototipe Pembelajaran Berbasis Blended learning 

Setelah proses perbaikan dilakukan dan dikonfirmasi kembali, 

hasil dari rancangan tersebut merupakan prototipe yang dapat 

dilaksanakan untuk kepentingan pembelajaran berbasis blended learning 

untuk hasil belajar pemecahan masalah (Dwiyogo, 2016:244). 

Dari sembilan langkah yang telah dilakukan maka prototipe 

pembelajaran mata kuliah bolavoli berbasis blended learning memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 
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Tatap muka : Buku 

Offline : Multimedia interaktif 

Online : Edmodo 

Hasil akhir adalah rancangan program mata kuliah bolavoli 

untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. 
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BAB II 

SEJARAH BOLAVOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang sejarah bolavoli 

dengan tujuan mahasiswa diharapkan memahami dan mampu 

menjelaskan sejarah permainan bolavoli. Setelah mempelajari bab ini, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli di dunia. 

2. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli di Eropa. 

3. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli di Amerika 

Tengah dan Latin. 

4. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli di Asia. 

5. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli di Indonesia. 

 

A. Sejarah Perkembangan Bolavoli di Dunia 

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 

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: 
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1. Peraturan ditentukan 9 innings 

2. Setiap inning terdiri dari: 

a. Apabila masing-masing tempat ada satu orang pemain, maka 

setiap regu memiliki hak satu kali service. 

b. 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. 

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: 

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

(satu set). 

2. 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. 



 

33 | Blended Learning Bolavoli   

3. Tahun 1917: Sistem 15 point diterima 

4. Tahun 1918: Jumlah pemain yang berada di lapangan ditentukan enam 

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

5. Tahun 1921: Mulai ditentukan lapangan sudah dilengkapi dengan garis 

tengah. 

6. Tahun 1922: Setiap regu diperbolehkan memainkan bola masing- 

masing 3 X 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. 

7. Tahun 1923: Ukuran lapangan permainan ditentukan seperti yang ada 

sekarang, yang berukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. 

8. 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 
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permainan jenis ini telah kehilangan popularitasnya dibanding dengan 

permainan yang dimainkan oleh 6 orang. Variasi lain dalam permainan 

bolavoli juga terdapat di Kalifornia Selatan, 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. 

 

B. Organisasi Bolavoli Internasional. 

International Volleyball Federation (IVBF) merupakan induk 

organisasi Administratif bolavoli dunia, dengan anggota lebih dari 150 

federasi nasional. IVBF bertanggung jawab terhadap terselenggaranya 

kejuaraan bolavoli internasional, penyempurnaan peraturan permainan, 

instruksi, penetapan wasit dan pelatih serta memajukan bolavoli di lingkup 

dunia. IVBF memberikan tuntunan, bimbingan, pengembangan dan 

pengarahan tentang per-bolavoli-an di seluruh dunia. Badan penanggung 

jawab utama dalam IVBF adalah kongres, yang mengadakan pertemuan 

setiap dua tahun sekali, pada saat berlangsungnya kejuaraan dunia dan 

Olimpiade. Semua federasi nasional yang telah menjadi anggota IVBF 

memiliki hak suara dalam kongres. Kongres memilih presiden, wakil 

presiden, dan anggota komisi teknis yang meliputi: 

1. Komisi Organisasi Olahraga 

2. Komisi Perwasitan 

3. Komisi Peraturan Permainan dan Hukum 

4. Komisi Pelatih (Coach), dan 

5. Komisi Medis (Kesehatan) 

 

C. Berdirinya IVBF 

Setelah perang dunia pertama, perkembangan bolavoli mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Masing-masing negara Eropa mendirikan 

induk organisasi bolavoli. Setelah berdirinya induk-induk organisasi di 
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beberapa negara Eropa, maka muncullah pemikiran untuk mendirikan 

induk organisasi bolavoli Internasional. Dan langkah pertama diadakan 

pertemuan yang diwakili oleh 22 Negara, yang pada waktu itu hadir pada 

Olimpiade Berlin tahun 1936. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh 

Polandia. 

Pada pertemuan tersebut dibicarakan perlunya membentuk wadah 

induk organisasi Internasional untuk cabang olahraga bolavoli. 

Pertemuan tersebut terbatas pada rencana untuk mendirikan induk 

organisasi bolavoli, karena kondisi politik pada saat itu tidak 

memungkinkan, maka pembentukan induk organisasi bolavoli 

Internasional terpaksa ditangguhkan. Meskipun demikian International 

Technical Committee of Volleyball dapat didirikan pada saat itu. 

Pelaksanaan International Technical Committee of Volleyball 

digabungkan bersama dengan Federasi Bola Tangan Internasional 

(International Handball Federation). 

Menindak lanjuti pertemuan di Berlin tahun 1936, maka pada 

tanggal 26 Agustus 1946 dilakukan pertemuan, sebagai persiapan 

berdirinya International Volleyball Federation, dengan membentuk 

Organization Committee, segera setelah perang dunia II berakhir. Negara- 

negara yang menjadi anggota Organization Committee antara lain: 

Chekoslowakia, Perancis, Polandia, Yugoslavia dan Uni Sovyet, dan 

sebagai ketua Organization Committee adalah Rumuald Wirsgillo dari 

Polandia. Hasil kerja Organization Committee akhirnya membuahkan 

hasil, dan pada tanggal 18 April 1947 dapat diselenggarakan kongres 

pertama di Paris, Perancis. Kongres tersebut dihadiri wakil-wakil dari 15 

Negara peserta. Dengan demikian secara resmi International Volleyball 

Federation berdiri pada tanggal 18 April 1947, dan 15 negara peserta 

kongres mendaftarkan diri sebagai anggota IVBF. 15 negara tersebut 

adalah: 

1. Amerika Serikat. 

2. Belgia. 

3. Brazilia. 

4. Chekoslowakia. 

5. Hongaria. 

6. Italia. 

7. Yugoslavia. 
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8. Libanon. 

9. Mesir. 

10. Belanda. 

11. Perancis. 

12. Polandia. 

13. Portugal. 

14. Rumania. 

15. Uruguay. 

Untuk sekarang kantor pusat (sekretariat) IVBF ditentukan di 

Paris, Perancis. Sedangkan president IVBF pertama terpilih Paul Libaud 

dari Perancis. 

 

D. Bolavoli Diterima di Olympic Games. 

Kongres International Olympic Committee yang ke 53 

dilaksanakan di Bulgaria. Pada kesempatan tersebut didemonstrasikan 

permainan bolavoli dihadapan para anggota IOC. Sebagai penyelenggara 

pada demonstrasi bolavoli tersebut adalah induk organisasi bolavoli 

Bulgaria, yang pengawasan nya secara langsung dipimpin oleh Mr. Paul 

Libaud (president IVBF pada waktu itu). Demonstrasi yang gemilang 

tersebut dilakukan oleh pemain-pemain terbaik dunia yang berhasil 

memikat perhatian anggota IOC, sehingga permainan bolavoli dicatat dan 

dimasukkan sebagai cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam 

Olympiade. Selanjutnya didalam kongres IOC ke 55 yang 

diselenggarakan pada bulan Mei 1959 di Munich, Jerman, diputuskan 

bahwa Olympiade ke XVIII akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang tahun 

1964. Dalam kongres IOC tahun 1961 di Athena, diputuskan permainan 

bolavoli dimasukkan sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan pada 

Olympiade ke XVIII di Tokyo, Jepang. 

Kongres IOC di Moskow tahun 1962, memutuskan regu bolavoli 

puteri mulai dipertandingkan dalam acara Olympiade Tokyo, Jepang 

sebagai peserta khusus. Sebagai kelanjutan dari Olympiade Tokyo, yang 

hanya mempertandingkan regu putera saja, pada kongres IOC di Spanyol 

diputuskan, permainan bolavoli regu puteri secara resmi juga akan 

dipertandingkan. Sejak itu permainan bolavoli telah mendapat tempat 

yang selalu dipertandingan dalam pesta olahraga Olympiade. 
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E. Perkembangan Bolavoli di Amerika Tengah dan Latin 

1. Cuba 

Permainan bolavoli untuk pertama kalinya dikenal pada tahun 

1905 di negara Cuba. Dari negara ini cabang olahraga bolavoli menyebar 

ke Mexico pada tahun 1917. Upaya mengembangkan permainan bolavoli 

dari Cuba ke Mexico dilakukan oleh mahasiswa dari YMCA College, 

Springfield, merekalah yang berjasa besar dalam mengembangkan 

bolavoli di Mexico. Pada tahun 1929 diselenggarakan kejuaraan nasional 

bolavoli untuk pertama kali di Mexico City. Pada tahun 1930 

dilaksanakan kejuaraan bolavoli untuk Amerika Tengah (Central 

American Championship) yang dilaksanakan di Havana, Cuba. Pada 

tahun 1933 berdiri induk organisasi bolavoli untuk Cuba dengan nama 

The All Mexican Volleyball Association. 

Pada awalnya perkembangan bolavoli di Cuba kurang 

menggembirakan, kondisi tersebut terlihat pada saat berlangsungnya 

Ganefo (Games Of The New Emerging Forces) tahun 1963. Pemain- 

pemain Cuba pada waktu itu secara teknik maupun taktik kemampuannya 

berada di bawah pemain Nasional Indonesia. Salah seorang Official Cuba 

menyatakan datang ke Jakarta untuk belajar bermain bolavoli. Sepuluh 

tahun kemudian (1973) tim putera dan puteri Cuba sudah masuk 10 besar 

dunia. Pada Olimpiade Montreal, Canada tim putera Cuba membuat 

kejutan besar, dengan mengalahkan tim Jepang sebagai juara Olimpiade 

tahun 1972 di Munich, Jerman Barat, dan akhirnya tim Jepang hanya 

menduduki urutan III pada Olimpiade Montreal. Sampai saat ini (1996) 

tim Cuba termasuk sebagai tim elit dalam jajaran per-bolavoli-an dunia. 

2. Uruguay 

Permainan bolavoli pertama kali diperkenalkan di Uruguay oleh 

Prof. Hopkins seorang dari lingkungan YMCA (YMCA Montevideo). 

Pada tahun 1946 didirikan The South American Volleyball Confederation. 

Kejuaraan bolavoli pertama dari konfedarsi ini diselenggarakan pada 

tahun 1951 di Rio de Jaenero, Brazil. Dalam perkembangannya 

permainan bolavoli mulai dimasukkan sebagai cabang olahraga yang 

dipertandingkan pada Pan American Games tahun 1955 di Mexico City. 

Pada kejuaraan tersebut regu putera Amerika Serikat keluar sebagai juara, 

dan regu puteri Mexico keluar sebagai juara. Pada tahun 1966 

Konfederasi bolavoli Amerika Tengah (The Central American Volleyball 

Confederation) didirikan. Sebagai tindak lanjutnya pada tahun 1967, 
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konfederasi ini dapat menyelenggarakan The First Central American 

Championships, yang diselenggarakan di Mexico City. Pada tahun 1968 

induk organisasi bolavoli Amerika Serikat dan Canada bergabung menjadi 

satu dengan nama; Nort and Central American and Caribean Volleyball 

Confederation. Kejuaraan pertama yang diselenggarakan oleh induk 

organisasi ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 1969. di Mexico City. 

 

F. Perkembangan Bolavoli Di Eropa 

Di Eropa permainan bolavoli modern mulai dikembangkan di 

Inggris pada tahun 1914. Dari Inggris permainan ini berkembang 

keseluruh daratan Eropa. Tahun 1914-1918 berlangsung perang dunia I. 

Anggota angkatan perang Amerika Serikat banyak yang ditugaskan ke 

negara-negara di Eropa, sehingga anggota angkatan perang tersebut dan 

ahli pendidikan jasmani dari YMCA dapat mengembangkan permainan 

bolavoli di negara-negara tersebut, dan merekalah orang yang paling 

berjasa dalam mengembangkan permainan bolavoli di Eropa. 

Pada mulanya permainan bolavoli ini di Eropa Barat dan Timur 

hanya dimainkan oleh anggota angkatan bersenjata, dan orang yang 

berkecimpung di YMCA. Namun lambat laun permainan Import dari 

Amerika ini akhirnya banyak diminati oleh masyarakat umum. Peraturan 

permainan yang digunakan pun masih belum memiliki kesamaan, 

tergantung pada pemakainya. 

Perang dunia ke II menghambat perkembangan bolavoli ini, 

karena dalam suasana perang orang tidak memiliki kesempatan untuk 

bermain atau berlatih bolavoli. Setelah perang dunia II selesai, permainan 

ini mulai berkembang dengan pesat. Pada tahun 1948, diselenggarakan 

kejuaraan bolavoli Eropa yang pertama di kota Roma Italia. Kejuaraan 

tersebut hanya diikuti oleh regu putera saja. Tahun 1949 diselenggarakan 

kejuaraan bolavoli dunia pertama di kota Praha, Chekoslowakia, dimana 

sudah dipertandingkan regu putera dan puteri. 

1. Belanda 

Tahun 1925 permainan bolavoli sudah dikenal di negeri Belanda, 

yang dibawa oleh Romo S. Buis setelah Dia kembali dari Amerika 

Serikat. Romo S. Buis kemudian mengembangkan permainan ini 

dikalangan mahasiswa di kota Uden. Permainan ini selanjutnya 

berkembang ke kota-kota lain. Peraturan permainan yang digunakan di 

antaranya adalah; lapangan permainan berukuran 20 X 10 meter. Istilah- 
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istilah seperti: rotasi, block, service, passing, set-up, smash dan 

sebagainya masih asing. Tahun 1928 seorang dari Inggris yang bernama 

Lew Lake, mendemontrasikan permainan ini di depan khalayak ramai. 

Pada tahun 1934, AMVJ (YMCA-nya Belanda) menyelenggarakan 

pertandingan- pertandingan pada peringatan Natal, dan pada tahun itu 

permainan bolavoli untuk pertama kalinya dimasukkan dalam acara 

pertandingan. Pada tahun yang sama, mulai dikenalkan peraturan-

peraturan dalam bentuk buku cetak. Tentara Canada yang turut 

membantu membebaskan Belanda dari cengkeraman tentara Jerman Nazi 

waktu itu memberikan andil besar dalam memasalkan permainan bolavoli 

ini. Tahun 1947 Nederlandes Volleyball Bond (NEVOBO) didirikan, dan 

tahun 1947 sudah dapat diselenggarakan pertandingan internasional. 

2. Belgia 

Menurut catatan yang ada permainan ini sudah dikenal di Belgia 

sejak tahun 1930, pada waktu itu sudah ada perkumpulan bolavoli dengan 

nama: Union Sportive Interbangues dan perkumpulan bolavoli yang ada 

dari kalangan penerbangan Angkatan Perang Belgia. Sejak tehun 1932 

kompetisi sudah mulai diputar. Induk organisasi bolavoli Belgia dengan 

nama FBVB dibentuk tahun 1944 di kota Brussel (induk organisasi ini 

sudah dirintis sejak tahun 1934). Tahun 1946 telah dilangsungkan 

pertandingan persahabatan dengan regu Amerika dan Belanda. Untuk 

meningkatkan mutu permainan di Belgia, pada tahun 1946 telah 

didatangkan seorang pelatih dari Polandia. Majalah Bond yang bernama 

La Ravus de Volleyball juga telah terbit. Pada tahun 1947 

diselenggarakan kejuaraan bolavoli nasional Belgia pertama. Sejak tahun 

1948 permainan bolavoli dimasukkan sebagai olahraga wajib dikalangan 

Angkatan Perang Belgia. Pada umumnya permainan bolavoli dimainkan 

oleh enam orang. Namun di negara ini juga dikenal permainan bolavoli 

yang masing-masing regu dimainkan oleh dua lawan dua dengan nama 

Doubles, dan tiga melawan tiga dengan nama Triples. 

3. Bulgaria 

Permainan bolavoli dibawa ke Bulgaria oleh mahasiswa yang 

menempuh studinya di luar negeri, kemudian para mahasiswa tersebut 

membawa permainan ini ke negara asalnya Bulgaria. Selain itu permainan 

bolavoli juga oleh tentara yang pernah ditawan pada perang dunia 

pertama. Sesudah tahun 1950, kompetisi bolavoli untuk regu putera dan 

puteri sudah mulai dilaksanakan. Permainan ini banyak dilakukan 
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dilingkungan sekolah. Pengembangan permainan bolavoli di Bulgaria 

ditangani oleh Pemerintah, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Olahraga. Pada tahun itu juga telah dapat diedarkan majalah bolavoli. 

4. Chekoslowakia 

Sesudah sepakbola, permainan bolavoli menduduki tempat kedua 

di Negeri ini. Olahraga ini dimainkan pada setiap sekolah, angkatan 

bersenjata dan oleh perusahaan-perusahaan. Permainan ini di 

Chekoslowakia diperkenalkan pertama kali oleh YMCA, dan pada tahun 

1924 didirikan induk organisasi bolavoli Chekoslowakia. Tahun 1951 

tercatat ± 500.000 pemain bolavoli, 2/3 dari pemain tersebut terdiri dari 

pemain laki-laki. Pada tahun itu sudah diselenggarakan kompetisi 

tahunan untuk regu putera dan puteri. Pada kejuaraan Eropa yang 

diselenggarakan di Roma Italia tahun 1948, Chekoslowakia keluar 

sebagai juara pertama. Penampilan pemain nasional Chekoslowakia pada 

kejuaraan Eropa tersebut secara teknik dan taktik berada di atas regu-regu 

peserta dari Negara lain, terbukti pada setiap pertandingan yang 

dimainkan, dimenangkan dengan straight sets, (dengan skor di bawah 

10). Pada kejuaraan dunia pertama yang diselenggarakan di kota Praha, 

Chekoslowakia. Regu putera dan puteri Chekoslowakia keluar sebagai 

runner-up dalam kejuaraan tersebut. 

5. Hongaria 

Induk organisasi permainan bolavoli Hongaria didirikan pada 

tahun 1946. Di negara ini permainan bolavoli berkembang dengan pesat, 

sehingga dalam jangka waktu satu tahun permainan bolavoli sudah 

menduduki urutan kelima yang diminati masyarakat dari 24 cabang 

olahraga. Tampaknya permainan ini cocok dengan karakter orang 

Hongaria. Pada kejuaraan dunia bolavoli di kota Praha, Chekoslowakia, 

regu Hongaria menduduki peringkat ke VII sesudah regu Polandia dan 

Perancis; meskipun demikian sebenarnya dilihat dari kemampuan teknik 

regu Hongaria memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding dengan 

kedua regu yang berada di atasnya. 

6. Inggris 

Amateur Volleyball Association Of Great Britain and Northera 

Ireland (AVA) didirikan pada tahun 1955. Tokoh-tokoh yang patut disebut 

sebagai pendiri AVA adalah: Dos Anthony seorang ahli pendidikan 

jasmani dan seorang olahragawan berkaliber Internasional. Tokoh yang 

lain adalah Charles Pegg seorang tokoh YMCA Inggris dan seorang lagi 
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bernama R. St. G. Harper dari Universitas Manchester. Di negara Inggris, 

yang paling banyak berjasa dalam mengembangkan dan mempopulerkan 

permainan bolavoli adalah warga negara Inggris keturunan Polandia, 

yang setelah perang dunia II berakhir menetap di Inggris. Mereka inilah 

yang sudah lama mengenal olahraga ini dari negara asalnya. Mereka 

memainkan bolavoli sebagai olahraga rekreasi dilingkungan masyarakat 

Polandia yang telah pindah ke Inggris. Masyarakat Polandia ini, 

membentuk regu putera maupun puteri dan mereka mengajak regu-regu 

tuan rumah (Inggrir) melakukan pertandingan persahabatan. Atas 

dukungan mereka, maka pada tahun 1962 dapat diselenggarakan 

kejuaraan AVA. 

7. Italia 

Orang-orang Italia mengenal permainan bolavoli dari anggota 

angkatan bersenjata Amerika Serikat pada tahun 1918. Pada mulanya 

permainan ini dimainkan oleh anggota angkatan bersenjata. Akan tetapi 

seperti negara-negara lain di Eropa, akhirnya permainan ini di masyarakat 

Italia cepat berkembang dan merebut hati masyarakat. Permainan 

bolavoli di Italia banyak dimainkan di sekolah- sekolah, karena iklim di 

Italia memungkinkan untuk bermain bolavoli di lapangan-lapangan 

terbuka, akhirnya permainan bolavoli cepat memasyarakat. Induk 

organisasi bolavoli di negara ini didirikan pada tahun 1945. 

8. Norwegia 

Di negara Norwegia permainan bolavoli pertama kali dimainkan 

tahun 1936 oleh kalangan kaum buruh wanita. Sejalan dengan 

perkembangan zaman, akhirnya permainan ini banyak dimainkan di 

sekolah-sekolah dan perkumpulan olahraga lainnya. Program yang 

dicanangkan induk organisasi bolavoli di Norwegia adalah 

menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan terbuka untuk regu putera 

maupun puteri. 

9. Perancis 

Permainan bolavoli mulai dikenal di Perancis tahun 1917-1918 

dengan perantara tentara Amerika Serikat. Boleh dikatakan sampai tahun 

1930 kemajuannya sangat lambat sekali. Akan tetapi setelah permainan 

bolavoli banyak dimainkan di pantai-pantai Coted'azur, Baule dan tempat- 

tempat lainnya pada musim panas, maka permainan bolavoli mulai 

menarik perhatian masyarakat dan banyak dimainkan. Permainan ini 

berkembang dengan pesat disekitar Coted'azur berkat penga- wasan 
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orang-orang dari Rusia. Pada mulanya permainan bolavoli di Perancis 

dianggap suatu permainan yang khusus dan hanya dimainkan oleh orang- 

orang di pesisir pantai yang sudah banyak penggemarnya. 

Peraturan yang digunakan belum seragam, akan tetapi dengan 

datangnya mahasiswa-mahasiswa Iran dan Cekhoslowakia yang berlibur 

ke Perancis, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan peraturan 

permainan bolavoli di Perancis, yang makin teratur. Tahun 1936 induk 

organisasi bolavoli Perancis didirikan dengan nama FFVB. Pada waktu itu 

juga telah terbit majalah dengan judul Volleyball. Dibanding dengan 

negara-negara Eropa lainya, dan Perancis paling banyak menerbitkan 

buku-buku tentang permainan bolavoli. 

10. Portugal 

YMCA pada tahun 1930 memperkenalkan permainan bolavoli ke 

Portugal, kemudian menyebar luaskan ke sekolah-sekolah. Majalah Os 

Sports menjadi sporsor penyelenggaraan kejuaraan bolavoli pertama di 

Portugal tahun 1938. Kejuaran resmi mulai diputar tahun 1939. Dalam 

kejuaraan Eropa pertama yang digelar di Roma Italia, Portugal 

menduduki peringkat ke empat. Portugal memiliki andil besar dalam 

merintis IVBF (International Volleyball Federation), yakni induk 

organisasi bolavoli dunia. Malahan salah seorang tokoh bolavoli dari 

Portugal pernah menjabat sebagai Vice President IVBF. Portugal sudah 

menyelenggarakan kejuaraan bolavoli kelompok umur, yakni bagi para 

pemain yang berumur 14-17 tahun. Kejuaraan khusus diadakan bagi 

mereka yang berumur 17-19 tahun, pada kejuaraan tersebut ikut serta ± 

30.000 pemain. Setiap tahun diselenggarakan kejuaraan kelompok 

angkatan bersenjata. Menurut catatan yang ada di Portugal, setiap 

Resimen harus membentuk regu bolavoli, kemudian regu-regu tersebut 

dikelompokkan lagi menjadi regu-regu khusus; bagi Perwira, Bintara, dan 

regu Tamtama. Untuk kaum buruh dan mahasiswa diselenggarakan 

kejuaraan khusus (antar mahasiswa). 

11. Rusia 

Seperti negara-negara Eropa lainnya, permainan bolavoli sudah 

dikenal sejak perang dunia pertama. Peraturan permainan yang digunakan 

di negara satelit ini pada awalnya belum memiliki kesamaan. Bolavoli 

mulai dikelola secara teratur sejak tahun 1924. Pada tahun 1926 peraturan 

permainan bolavoli yang digunakan sudah mulai seragam (memiliki 

banyak kesamaan). Sejak tahun tersebut telah diadakan pertandingan antar 
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regu (perkumpulan) seperti pertandingan antara regu bolavoli Moskow 

melawan Charkow. Pada tahun 1929 mulai dirintis pertandingan bolavoli 

antar kota, pabrik, perkumpulan dan wakil-wakil Republik. Sampai 

dengan saat ini hampir seluruh rakyat Rusia bermain bolavoli. Menurut 

data yang ada hampir 600.000 orang penggemar setiap tahun bermain 

bolavoli. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, setiap desa, kota, 

pabrik, sekolahsekolah, dan perguruan tinggi memiliki regu bolavoli 

sendiri-sendiri. Di Rusia permainan bolavoli ini pada musim panas 

dimainkan di lapangan terbuka, dan pada musim dingin dimainkan di 

lapangan tertutup (indoors). Sejak berdirinya IVBF (International 

Volleyball Federation) tahun 1949, Rusia telah menjadi anggotanya, dan 

pada kejuaraan dunia pertama di Roma Italia regu putera Rusia keluar 

sebagai juara pertama. 

12. Yugoslavia 

Orang yang memperkenalkan permainan bolavoli di negeri ini 

adalah para Missi Amerika dan Palang Merah tahun 1924. Pada tahun itu 

diselenggarakan kursus dengan peserta guru-guru pendidikan jasmani dan 

anggota pengurus perkumpulan senam. Antara tahun 1928-1929 

permainan ini mengalami perkembangan yang pesat di Yugoslavia, karena 

pada waktu hampir semua perkumpulan senam memainkan permainan 

bolavoli dan menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan. Upaya 

mengembangkan permainan bolavoli di Yugoslavia juga dilakukan 

dengan melakukan pertandingan persahabatan dengan negaranegara 

tetangga. Tahun 1949 kejuaraan nasional bolavoli di Yugoslavia sudah 

digelar. Setelah perang dunia kedua selesai, permainan ini berkembang 

dengan pesat, bahkan dapat dikategorikan permainan bolavoli sebagai 

permainan rakyat. 

 

G. Perkembangan Bolavoli Di Asia 

Di kawasan Asia negara yang pertama masuk sebagai anggota 

IVBF adalah Libanon pada tahun 1947. Permainan bolavoli sudah mulai 

dikenal di India pada tahun 1900. Permainan ini pertama kali 

diperkenalkan oleh De Gray seorang ahli pendidikan jasmani dari YMCA. 

Gaily dan Robertson, keduanya juga berasal dari kalangan YMCA. Tahun 

1910 Elwood E. Brown mengembangkan permainan bolavoli meneruskan 

usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. 

Permainan bolavoli yang diperkenalkan berbeda dengan 
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permainan bolavoli yang ada di negara-negara di kawasan Eropa yang 

menggunakan sistem enam pemain. Permainan bolavoli Asia atau di timur 

jauh (Jepang, Korea, China dan Philipina) pada waktu itu hanya mengenal 

sistem sembilan pemain. Permainan bolavoli dengan sistem ini dikenal 

dengan istilah: The Far Eastern Volleyball Sistem atau sering juga dikenal 

dengan nama Nine Sistem. Di Indonesia sekitar tahun 1962 mengenalnya 

dengan sebutan sistem timur jauh atau disebut juga sistem sembilan orang 

pemain. 

Bolavoli sistem sembilan orang pemain ini mulai populer pada 

saat dilangsungkan Olimpiade Timur Jauh atau Far Eastern Olympic 

Games (FEOG) yang diselenggarakan tahun 1913 di Manila Philipina. 

Pada FEOG ke dua tahun 1915 yang dilaksanakan di Shanghai China, regu 

China keluar sebagai juara pertama, dan FEOG ke tiga dilaksanakan di 

Jepang tahun 1917. Sebelum Asian Games pertama mengambil alih 

Olimpiade timur Jauh pada tahun 1950, maka Far Eastern Olympic 

Games telah diselenggarakan sebanyak lima kali. Pada tahun 1951, 

Jepang dan Philipina secara resmi telah menjadi anggota IVBF. Kedua 

negara inilah yang menjadi pelopor negaranegara Asia Timur menjadi 

anggota IVBF. Meskipun pada waktu itu sistem Timur Jauh yang paling 

digemari. 

Perlawatan regu putera Universitas Waseda Jepang tahun 1953 ke 

Amerika Serikat. Pada waktu itu regu Jepang juga ikut serta dalam 

kejuaraan bolavoli Nasional Amerika Serikat di Omaha, negara bagian 

Nebraska. Perlawatan regu tersebut banyak mempengaruhi diterimanya 

permainan bolavoli dengan menggunakan sistem enam pemain di Jepang. 

Pada peringatan setahun berdirinya Asian Volleyball Federation pada 

tahun 1955, Jepang memberanikan diri untuk menyelenggarakan 

kejuaraan bolavoli yang diikuti oleh beberapa negara Asia. Kejuaraan ini 

diselenggarakan di Tokyo. India keluar sebagai juara untuk sistem enam 

pemain, sedangkan Jepang sebagai penyelenggara pertandingan, keluar 

sebagai juara untuk sistem sembilan pemain. 

Asian Games ke III yang diselenggarakan pada tahun 1958 di 

Tokyo. Permainan bolavoli sistem sembilan pemain dan sistem enam 

pemain dipertandingkan. Sistem enam pemain atau sistem internasional 

untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Asian Games, dan regu 

Jepang sebagai tuan rumah berhasil meraih gelar sebagai juara. Pada Asian 

Games tersebut, negaranegara yang termasuk semenanjung Asia, 
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membicarakan kemungkinan dilaksanakannya pesta olahraga 

semenanjung Asia dengan nama SEAP Games (South East Asia 

Peninsular Games). Yang boleh mengikuti pesta olahraga tersebut hanya 

negara-negara yang berada di kawasan semenanjung Asia. Pada 

pertemuan tersebut diputuskan pula bahwa SEAP Games pertama akan 

diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tahun 1959. 

SEAP Games diselenggarakan 2 tahun sekali, dan cabang 

olahraga bolavoli termasuk salah satu cabang olahraga yang turut 

dipertandingkan. Pada SEAP Games ke IX yang diselenggarakan di 

Kualalumpur, Malaysia tahun 1977, Dewan Federasi SEAP Games dalam 

rapatnya tanggal 5 Pebruari 1977 menyetujui untuk mengubah SEAP 

Games menjadi SEA Games (South East Asia Games) yaitu pesta olahraga 

negara-negara Asia tenggara. Perubahan nama tersebut diusulkan 

Indonesia yang didukung oleh Philipina, yang kini juga sudah diterima 

sebagai anggota. Dengan diterimanya Indonesia dan Philipina sebagai 

anggota baru, maka negara yang menjadi anggota SEA Games menjadi 

sembilan negara yang meliputi: Birma, Kambodja, Laos, Malaysia, 

Muangthai, Singapura, Vietnam, Indonesia dan Philipina. 

Tahun 1961, Persatuan Bolavoli Nasional Pakistan memprakarsai 

suatu turnamen bolavoli Internasional yang disebut Morgan Cup. Tujuan 

diselenggarakan turnamen ini adalah untuk menghormati William C. 

Morgan sebagai pencipta permainan bolavoli modern. Peserta yang 

mengikuti kejuaraan tersebut antara lain: Jepang, Indonesia dan tuan 

rumah Pakistan. 

Perkembangan bolavoli di Asia secara kronologis disajikan 

sebagai berikut: 

1. Tahun 1900: Permainan bolavoli sudah mulai berkembang di India 

2. Tahun 1906: Permainan bolavoli di daratan China diperkenalkan 

pertama kali oleh Gaily dan Robertson. 

3. Tahun 1910: Philipina mulai mengenal permainan bolavoli yang 

dibawa oleh Elwood E. Brown. 

4. Tahun 1913: Permainan bolavoli sudah dipertandingkan dalam Far 

Eastern Olympic Games yang diselenggarakan di Manila, Philipina. 

Pada tahun yang sama Jepang mulai mengenal permainan bolavoli 

dari seorang yang bernama F.H. Brown seorang direktur pendidikan 

jasmani dari YMCA. 

5. Tahun 1927: Sistem timur jauh atau sistem sembilan orang pemain, 
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secara resmi diterima di dalam Far Eastern Olympic Games ke VIII 

yang diselenggarakan di Shanghai, China. 

6. Tahun 1947: Libanon sebagai negara Asia pertama yang masuk 

sebagai anggota IVBF. 

7. Tahun 1951: Jepang dan Philipina secara resmi menjadi anggota 

IVBF setelah Libanon. 

8. Tahun 1952: India dan Libanon sebagai wakil negara-negara Asia 

mengikuti kejuaraan bolavoli dunia putera kedua yang 

diselenggarakan di Moskow. India juga mengirimkan regu puterinya 

untuk mengikuti kejuaraan dunia bolavoli puteri pertama yang 

diselenggarakan di Moskow. 

9. Tahun 1953: Perlawatan regu putera Universitas Waseda Jepang ke 

Amerika Serikat. Perlawatan ini sangat mempengaruhi diterimanya 

permainan bolavoli sistem enam pemain di Negara Sakura, Jepang. 

10. Tahun 1954: Berdirinya Asian Volleyball Federation (AVF) yaitu 

Federasi Bolavoli Asia di Manila. Orang yang berjasa dalam 

membentuk induk organisasi bolavoli Asia ini adalah Tuan Masaichi 

Nishikawa, yang pada waktu itu menjabat sebagai President dari 

Japan Volleyball Association. 

11. Tahun 1955: Dalam rangka memperingati setahun berdirinya AVF 

(Asian Volleyball Federation), di Tokyo diselenggarakan kejuaraan 

bolavoli dengan peserta beberapa negara Asia. Dalam kejuaraan 

tersebut, Jepang keluar sebagai juara untuk sistem sembilan orang 

pemain atau sistem timur jauh, sedangkan regu India merebut juara 

pada sistem enam pemain atau sistem internasional. 

12. Tahun 1958: Asian Games ke III diselenggarakan di Tokyo Jepang, 

dan cabang olahraga bolavoli masuk sebagai cabang olahraga yang 

dipertandingkan untuk pertama kalinya. Pada pesta olahraga tersebut, 

kedua sistem (enam dan sembilan orang pemain) dipertandingkan. 

13. Tahun 1959: SEAP Games yang pertama (South East Asia Games) 

diselenggarakan di Bangkok, Thailand, dan bolavoli termasuk salah 

satu cabang olahraga yang dipertandingkan. 

14. Tahun 1962: Untuk pertama kalinya diselenggarakan kursus wasit 

bolavoli Internasional di Asia. Kursus ini diselenggarakan di Tokyo, 

Jepang. 

15. Tahun 1963: GANEFO (Games Of The New Emerging Forces) 

diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, dan bolavoli dipertandingkan 



 

47 | Blended Learning Bolavoli   

dalam pesta olahraga tersebut. 

16. Tahun 1964: Pada Olympic Games di Tokyo Jepang, bolavoli masuk 

sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade. 

Atas prakarsa dari Korean Volleyball Association, di Seoul, Korea 

selatan diselenggarakan kejuaraan Pemuda Asia pertama. Kejuaraan 

Pemuda Asia kedua diselenggarakan di Taipei, Taiwan. Sedangkan 

kejuaraan Pemuda Asia ketiga diselenggarakan di Seoul, Korea 

Selatan pada tahun 1970. Sayang sekali kejuaraan ini tidak 

diselenggarakan lagi setelah kejuaraan Pemuda Asia ketiga tahun 

1970. 

17. Tahun 1967: Tokyo mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan 

pertandingan bolavoli dalam rangka kejuaraan dunia untuk regu 

puteri yang ke-V. Pada tahun yang sama juga diselenggarakan 

Universiade. 

18. Tahun 1973: Asia Volleyball Federation didirikan di Manila, 

Philipina. Ditentukan pula pembagian zone Asia menjadi empat zone, 

yaitu: Zone Timur, Zone Tengah, Zone Barat dan Oceanic Sub Zone. 

19. Tahun 1976: Penyelenggaraan pertandingan babak penyisian 

kejuaraan dunia (World Cup) Zone Asia yang diselenggarakan di 

Hongkong. 

20. Tahun 1977: SEA Games (South East Asia Games) diselenggarakan 

di Jakarta, Indonesia. Kejuaraan bolavoli dunia Junior pertama 

diselenggarakan di Hongkong. World Cup bolavoli diselenggarakan di 

Jepang. Pertandingan untuk regu putera ditempatkan di Tokyo, 

sedangkan untuk regu puteri ditmpatkan di Osaka, Jepang. Pada 

kejuaraan dunia tersebut, juga diadakan General Meeting Asian 

Volleyball Confederation. Pertemuan tersebut menghasilkan 

keputusan pembagian zone dari empat zone, menjadi dua zone yaitu: 

Sub Zone Timur, dan Sub Zone Barat. 

21. Tahun 1978: Diselenggarakan invitasi bolavoli Internasional di 

Hongkong. 

22. Tahun 1979: Asean Volleyball Association (AVA) didirikan di 

Jakarta, pemrakarsanya adalah PP.PBVSI (Pengurus Pusat Persatuan 

Bolavoli Seluruh Indonesia). Tokoh-tokoh bolavoli Indonesia yang 

mempelopori berdirinya AVA antara lain ialah Bing Latumahina dan 

Drs. Willy Erawan. Dalam sidangnya yang diselenggarakan di 

Jakarta, terpilih sebagai president pertama kali adalah Bing 
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Latumahina, sedangkan Drs. Willy Erawan terpilih sebagai Sekretaris 

merangkap sebagai Bendahara. 

 

H. Perkembangan Bolavoli Di Indonesia 

Cabang olahraga Bolavoli dikenal di Indonesia mulai tahun 1928. 

Jadi sejak penjajahan Belanda permainan ini sudah dikenal. Penyebaran 

permainan Bolavoli ke Indonesia dibawa oleh guru-guru Belanda yang 

mengajar di sekolah-sekolah lanjutan, pada waktu itu HBS dan AMS, dan 

pada waktu itu permainan Bolavoli belum mendapat tempat di 

masyarakat. Datangnya tentara Jepang ke Indonesia, memberikan andil 

yang besar dalam perkembangan Bolavoli di Indonesia. 

Setelah Indonesia merdeka, banyak bekas anggota Angkatan 

Perang Belanda yang bergabung kedalam kesatuan tentara Republik 

Indonesia, bermain Bolavoli dan memiliki andil besar dalam 

mengembangkan permainan Bolavoli. Sehingga Tentara Nasional 

Indonesia ikut berjasa dalam memasyarakatkan Bolavoli di Indonesia. 

Sejak Pekan Olahraga Nasional (PON) kedua yang 

diselenggarakan tahun 1951 di Jakarta, cabang olahraga Bolavoli masuk 

sebagai cabang olahraga yang selalu dipertandingkan pada Pekan 

Olahraga Nasional. Pada tahun 1955 terbentuk induk organisasi Bolavoli 

nasional dengan nama PBVSI (Persatuan Bolavoli Seluruh Indonesia). 

Dengan adanya induk organisasi tersebut diharapkan permainan Bolavoli 

di Indonesia berkembang lebih pesat dan teratur. Pembentukan induk 

organisasi Bolavoli Indonesia ini dipelopori oleh IPVOS (Ikatan 

Perhimpunan Volleyball Surabaya) dan PERVID (Persatuan Volleyball 

Indonesia Djakarta). 

Tahun 1954 IPVOS menyelenggarakan rapat mengurus, di dalam 

rapat tersebut dibicarakan juga kemungkinan didirikannya Induk 

Organisasi Bolavoli Nasional. Untuk mewujudkan prakarsa tersebut, 

maka IPVOS mengutus wakilnya ke Jakarta dengan tugas untuk 

menghubungi pimpinan KOI (Komite Olahraga Indonesia) guna 

membicarakan pembentukan Induk Organisasi Bolavoli Nasional. Atas 

jasa baik dari ketua Komisi Teknik KOI yang pada waktu itu dijabat Dr. 

Azis Saleh, maka diadakan pertemuan antara utusan IPVOS dengan 

pimpinan PERVID. Pertemuan dilangsungkan di stadion IKADA Jakarta 

(sekarang lapangan Monas). Dalam pertemuan tersebut diputuskan hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. IPVOS dan PERVID mempelopori pembentukan induk organisasi 

Bolavoli di Indonesia. 

2. Menunjuk Bapak Wim J. Latumetten sebagai formatur untuk 

menyusun pengurus pertama dari induk organisasi Bolavoli Nasional 

Indonesia. 

Akhirnya pada tanggal 22 Januari 1955, formatur mengundang 

beberapa tokoh cabang olahraga Bolavoli, untuk mengadakan rapat 

penyusunan pengurus Induk Organisasi Bolavoli yang bertempat di 

stadion IKADA Jakarta. Kecuali membicarakan pengurus, forum rapat 

juga membicarakan nama Induk Organisasi tersebut. Dan terbentuklan 

Induk Organisasi Bolavoli Nasional Indonesia dengan nama: Persatuan 

Bolavoli Seluruh Indonesia yang disingkat PBVSI. Sedangkan susunan 

pengurus pusat yang pertama adalah sebagai berikut: 

1. Ketua : Wim J. Latumetten 

2. Wakil Ketua : Erwin Baharudin 

3. Sekretaris/Bendahara : Suwarno 

4. Komisi Pertandingan : S. Adiwidjaya 

5. Komisi Teknik Pemilih : Da Graza 

6. Anggota : 

- Soemadi 

- R. Heins 

- Coenrad 

- W. Yocom 

7. Komisi Daerah: W. Koe Koey Liong (berkedudukan di Surabaya). 

Tanggal 28-30 Mei 1955 pengurus PBVSI yang baru, 

menyelenggarakan kongres dan kejuaraan Bolavoli Nasional pertama di 

Jakarta. Pada waktu itu yang boleh menjadi anggota PBVSI adalah 

Persatuan Bolavoli tingkat kabupaten. Pada setiap kongres, masing- 

masing anggota berhak mengirimkan satu regu putera dan puteri. 

Penyelenggaraan kongres waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan 

kejuaraan Nasional. Kondisi ini dapat berlangsung sampai dengan tahun 

1967. Pada tahun 1969 kongres PBVSI dan penyelenggaraan kejuaraan 

nasional waktunya bersamaan dengan Pekan Olahraga nasional. 

Kesepakatan ini telah diperoleh pada saat berlangsungnya kongres 

Bolavoli dan Kejuaraan Nasional yang diselenggarakan di kota Malang 

tahun 1967. Alasan untuk mengubah peraturan kejuaraan ini adalah 
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mengingat banyaknya anggota PBVSI yang ikut serta didalam kejuaraan 

tersebut, sehingga dirasakan menyulitkan pelaksanaan kejuaraan. Sejak 

PON VII tahun 1969, kejuaraan Bolavoli Nasional hanya diikuti oleh 

wakil-wakil propinsi saja. 

Kongres PBVSI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 28- 

30 Mei 1955 di Jakarta diikuti oleh 20 persatuan kota atau bond (sekarang 

cabang) yang menggabungkan diri kedalam PBVSI. Sebelum 

dilaksanakan kongres, pada bulan Maret 1955, PBVSI telah disyahkan 

oleh KOI sebagai induk organisasi Bolavoli tertinggi di Indonesia. Pada 

tahun yang sama PBVSI telah menerima pengesahan sementara dari IVBF 

di Paris. Tahun 1958, bertepatan dengan diselenggarakanya Asian Games 

ketiga di Tokyo, PBVSI mengirimkan utusannya. Wakil Indonesia yang 

kirim pada kesempatan tersebut adalah Wim J. Latumetten sebagai Ketua 

PBVSI dan bapak Suwarno sebagai Bendahara PBVSI. Mereka mengikuti 

rapatrapat AVF (Asian Volleyball Federation) dan mengadakan 

pembicaraanpembicaraan dengan wakil-wakil negara peserta Asian 

Games ketiga. 

Hasil yang dieperoleh dari missi PBVSI antara lain adalah: Japan 

Volleyball Federation bersedia mengirimkan regu Bolavolinya ke 

Indonesia pada tahun 1959 sebagai Goodwill Mission sambil 

memperkenalkan sistem enam orang pemain atau sistem internasional, dan 

sistem timur jauh atau sistem sembilan orang pemain. Pada bulan Oktober 

1959, sesuai dengan keputusan IVBF di Budapest, diputuskan bahwa 

Indonesia (PBVSI) secara resmi diterima menjadi anggota, dan terdaftar 

sebagai anggota nomor 62. Pada waktu itu sudah ada 64 negara sebagai 

anggota IVBF. 

Setelah seperempat abad berdirinya PBVSI, permainan Bolavoli 

benarbenar dapat merebut hati masyarakat Indonesia. Data statistik 

memperlihatkan bahwa permainan Bolavoli menempati urutan kedua 

setelah cabang olahraga sepakbola. PBVSI juga telah merintis kejuaraan- 

kejuaraan antar perkumpulan, kejuaraan nasional yunior, POPSI, 

sedangkan kejuaraan antar cabang tetap dilaksanakan di Daerah 

(regional). 

Kejuaraan-kejuaraan Bolavoli tingkat Internasional secara resmi 

sudah pernah dilaksanakan di Indonesia. Yakni Asian Games ke IV di 

Jakarta, GANEFO dan SEA Games. PBVSI pun telah melaksanakan 

kursus wasit tingkat Internasional zone Asia sebanyak dua kali, dan kursus 
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pelatih Internasional yang bekerja sama dengan Japan Foundation dan 

Olympic Solidarity. Penggemar Bolavoli di tanah air makin lama makin 

banyak, terbukti pada penyelenggaraan pertandingan PON IX pada tahun 

1977 di Jakarta. Pertandingan Bolavoli yang diselenggarakan di 

gelanggang remaja Bulungan, pada babak semi final tidak dapat 

menampung penonton yang begitu banyak. Pertandingan terpaksa 

dihentikan karena kapasitas Gelanggang Remaja Bulungan tidak mampu 

lagi menampung penonton. Pertandingan kemudian dipindahkan ke 

ISTORA senayan. Pada pertandingan semi final dan final rata-rata jumlah 

penonton mencapai ± 12.000 orang. Pada Kejuaraan Nasional antar 

perkumpulan yang dilaksanakan tahun 1978, juga terjadi ledakan 

penonton, dan juga pada pertandingan Semi Final SEA Games yang pada 

waktu itu diselenggarakan di Gelanggang Jakarta Barat. 

Secara kronologis perkembangan Bolavoli di Indonesia disajikan 

pada bagian berikut ini: 

1. Tahun 1928: Permainan Bolavoli mulai diperkenalkan oleh guru- 

guru sekolah lanjutan dari Belanda. 

2. Tahun 1951: Bolavoli mulai dipertandingkan dalam pesta olahraga 

PON kedua yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 21-28 Oktober 

tahun 1951. 

3. Tahun 1953: PON ketiga di Medan tanggal 20-27 September 1953, 

Bolavoli merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan. 

4. Tahun 1955: 1. Bulan Maret 1955 PBVSI secara resmi disyahkan 

sebagai Induk Organisasi Bolavoli Nasional yang tertinggi di 

Indonesia oleh KOI. 2. Tanggal 22 Januari 1955, PBVSI didirikan di 

Jakarta. Tanggal ini pula diselenggarakan kongres dan kejuaraan 

Bolavoli tingkat Nasional yang pertama. 

5. Tahun 1957: PON IV di langsungkan di Ujungpandang/Makasar 

mulai tanggal 20- 27 September 1957. Pada tanggal 26-28 Desember 

1957 diselenggarakan konferensi di Jakarta. Pada waktu itu juga 

diselenggarakan kejuaraan Nasional Bolavoli yang kedua. 

6. Tahun 1958: Seleksi terakhir dan Pusat Latihan Nasional yang 

diadakan di Bandung sebagai persiapan mengikuti Asian Games 

ketiga di Tokyo. Pelatnas diadakan dari tanggal 23-30 Maret dibawah 

asuhan pelatih Fred Rumengan yang dibantu oleh Wilson. Pada 

kesempatan tersebut PBVSI untuk pertama kalinya mengirimkan 

wakilnya keluar negeri, yakni: Wim J. Latumetten dan Soewarno ke 
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Asian Games ketiga di Tokyo, Jepang. Pada Asian Games ketiga ini 

diadakan penyelenggaraan pertandingan sistem timur jauh yang 

pertama kalinya. Tanggal 24-26 Oktober 1958 di Yogyakarta 

diselenggarakan Kongres ke II dan Kejuaraan Nasional Bolavoli ke 

III. Dalam kejuaraan tersebut untuk pertama kalinya dipertandingkan 

regu puteri. 

7. Tahun 1959: Dilangsungkan kongres ketiga dan kejuaraan Nasional 

Bolavoli yang ke IV, kegiatan tersebut diselenggarakan di Bandung 

pada tangggal 18-20 Desember 1959. PBVSI untuk pertama kalinya 

menerima regu dari luar negeri, yaitu regu wanita Nichibo 

(perusahaan tekstil) yang telah melakukan pertandingan persahabatan 

di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. 

8. Tahun 1960: Diselenggarakan kongres ke IV dan kejuaraan Nasional 

ke V, tanggal 18-21 Desember 1960 di Surabaya. Dalam rangka 

persiapan kejuaraan tersebut, maka diadakan penataran wasit lokal 

dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan interpretasi peraturan 

permainan. Pada kesempatan tersebut juga didiskusikan penggunaan 

isyarat tangan yang seragam yang akan diterapkan dalam kejuaraan 

Nasional ke V. Pengurus PBVSI Rachmad Soepono sempat 

menghadiri penataran wasit tersebut. 

9. Tahun 1961: 

a. Kedatangan regu putera dari Uzbekistan dan Uni Sovyet. 

b. Penyelenggaraan kursus wasit Bolavoli Nasional yang pertama di 

Lembang Bandung mulai tanggal 1 September sampai dengan 

tanggal 8 Oktober 1961. 

c. Diselenggarakan PON ke V di Bandung mulai tangGal 23 

September sampai dengan 8 Oktober 1961. Sistem timur jauh 

atau sistem sembilan orang pemain untuk pertama kalinya 

dipertandingkan secara resmi di Indonesia. 

d. Corps Wasit Bolavoli Indonesia (CWVI) didi-rikan di Lembang 

Bandung. 

e. Perlawatan regu Nasional Bolavoli putera ke Pakistan, Birma, 

Thailand dan Singapura dalam rangka persiapan Asian Games ke 

IV. 

f. PBVSI mengirim utusan ke Budapest sebagai Board Conference 

yang diselenggarakan di Tokyo oleh Asian Volleyball Federation. 
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Utusan PBVSI tersebut adalah Mr. Rachmad Soepono dan Hans 

Sanger. 

g. Dalam rangka pembentukan tim Nasional, maka PBVSI 

mendatangkan seorang pelatih dari Rusia, yaitu sdr. Vladimir 

Zhuklin. 

10. Tahun 1962: PBVSI mengirim sdr. Soewarno sebagai utusan ke 

Asian Volleyball Conference yang diselenggarakan di Tokyo. PBVSI 

juga mengirim wasit Nasional untuk mengikuti kursus wasit 

Internasional yang diselenggarakan di Tokyo. Wasit-wasit yang 

dikirim tersebut antara lain: Drs. Theng Kwat Hong dari Bandung, 

Herman Huke dari Jakarta, dan Sdr. Hans Sanger dari Surabaya. 

Penyegaran melalui kursus ini dilakukan sebagai persiapan dalam 

memimpin pertandingan di Asian Games IV. Refreshing ditujukan 

kepada wasit-wasit yang akan memimpin pertandingan untuk sistem 

internasional, maupun para wasit yang akan memimpin pertandingan 

sistem timur jauh atau sembilan pemain. Pada tahun 1962 tim 

Nasional Indonesia sistem internasional putera dan puteri 

mengadakan perlawatan ke Jepang, Pakistan, Uzbekistan, Zarbazan 

dan Rusia. Sedangkan untuk tim Nasional sistem timur jauh melawat 

ke Hongkong. Dalam rangka Asian Games ke IV, PBVSI 

menyelenggarakan pula The Second Congress Of The Asian 

Volleyball Federation. Menjamu regu putera dari Republik Rakyat 

China. 

11. Tahun 1963: 

a. Kedatangan regu Bolavoli putera dan puteri Korea Selatan. 

b. Tim Nasional Indonesia melakukan perlawatan ke Republik 

Rakyat China dan ke Republik Demokrasi Korea. 

c. Refreshing Course wasit, dalam rangka persi- apan 

penyelenggaraan GANEFO. 

12. Tahun 1964: Menyelenggarakan pendidikan untuk calon asisten 

pelatih Bolavoli selama sembilan bulan yang diselenggarakan di 

Jakarta. Pendidikan ini merupakan usaha bersama antara PBVSI 

dengan departemen Olahraga. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 

tahun 1964-1965. 

13. Tahun 1965: Pelayanan Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika yang 

pertama di Jakarta. Indonesia mengundang beberapa regu Bolavoli 
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luar negeri, dan mengirim Sdr. Tjuk Sugiarto ke Republik Demokrasi 

Jerman untuk mengikuti kursus pelatih Bolavoli selama sembilan 

bulan di Leipzig. PON ke VI yang harusnya diselenggarakan di 

Jakarta tahun 1965 gagal diselenggarakan, disebabkan pecahnya 

peristiwa pemberontakan G30S PKI, dan sebagai gantinya, maka 

diselenggarakan Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) di Medan, 

Bandung, Surabaya dan Ujungpandang. 

14. Tahun 1966: Regu Bolavoli Nasional Putera ikut serta dalam Pekan 

Olahraga Nasional Pakistan dan berhasil keluar sebagai juara 

pertama. Regu Bolavoli Putera dikirim mengikuti Asian Games ke V 

di Bangkok, Thailand. Ikatan Coach Bolavoli Indonesia (ICOVI) 

didirikan tanggal 17 Oktober 1966. 

15. Tahun 1967: Kejuaraan Nasional Bolavoli ke VI di Malang Jawa 

Timur (antar cabang atau bond yang tera- khir). Mengirim Erwin 

Baharuddin untuk mengikuti kongres Asian Volleyball Federation di 

Bangkok, Thailand. Mengirim Drs. Soeharno HP. mengikuti kursus 

pelatih Bolavoli selama 9 bulan di Leipzig, Republik Demokrasi 

Jerman. 

16. Tahun 1968: 1. Mengirimkan Drs. Willy Erwin ke Mexico, untuk 

mengikuti kongres IVBF bersamaan dengan diselenggarakannya 

Olympiade ke XIX. 2. Mengirim Jouce Pattiradjawane ke Seoul, 

Korea Selatan untuk mengikuti kursus wasit Internasional. 3. 

Mengirim Drs. Soeharno HP. dan Hans Sanger ke Surabaya sebagai 

penyaji materi dalam Couching Clinic Bolavoli yang diselenggarakan 

oleh IPVOS bekerja sama dengan STO Surabaya. 

17. Tahun 1969: 

a. Menerima kunjungan Regu Bolavoli Putera dari Bank Nasional 

Kambodja. 

b. Kejuaraan Bolavoli Nasional ke VII bersamaan dengan 

penyelenggaraan PON VII di Surabaya, tanggal 26 Agustus 

sampai dengan 6 September 1969. 

c. Mengirim Drs. Sutardiono dan Siroen Supardi ke Kuala Lumpur 

untuk mengikuti Kursus Wasit Internasional. 

d. Menyelenggarakan kursus wasit Nasional Bolavoli di Jakarta. 

18. Tahun 1970: Menerima kunjungan regu putera dan puteri dari Korea 

Selatan (Regu Bolavoli dari perusahaan penerbangan Korea Selatan). 
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Regu Indonesia mengikuti Asian Games ke VI di Bangkok, Thailand. 

Mengirim Erwin Baharuddin untuk menghadiri kongres AVP di 

Bangkok, yang bersamaan dengan penyelenggaraan Asian Games ke 

VI. Juga mengirim Hans Sanger untuk menjadi anggota Reference 

Board Asian Games VI. Pada kesempatan tersebut PBVSI juga 

mengirim Sdr. Herman Huka dan Jouce Pattiradjawane untuk 

mengikuti ujian, guna memperoleh Badge Internasional. Regu putera 

dan puteri Jawa Timur mewakili PBVSI ke Pesta Sukan yang 

diselenggarakan di Singapura. 

19. Tahun 1971: PBVSI mengirim tiga orang pelatih ke Tokyo untuk 

mengikuti kursus pelatih Internasional. Tiga orang pelatih yang 

dikirim tersebut adalah: Sdr. Supit, Jopie Hubanussa, dan Sdr. Leo 

Maspaitella. 

20. Tahun 1972: 1. Kejuaraan Nasional Junior yang pertama 

diselenggarakan di Jakarta. 2. Kursus Pelatih Nasional di Jakarta 

yang dilaksanakan tanggal 11-17 Juli. Dalam kursus tersebut hadir 

pula pelatih Jepang yang bernama Kyohito Takeya. 

21. Tahun 1973: Kejuaraan Tri Negara di Jakarta yang diselenggarakan 

pada bulan Pebruari 1973, dengan peserta Khmer, Taiwan, dan 

Indonesia. PON ke VIII di Jakarta tanggal 4-15 Agustus 1973. Regu 

Bolavoli Nasional Putera dan Puteri mengikuti Invitasi Bolavoli Asia 

di Manila, yang diselenggarakan pada awal Nopember 1973. Regu 

putera Matsuhita Jepang datang ke Indonesia tanggal 28-30 

September 1973. 

22. Tahun 1974: Kejuaraan Nasional pertama antar perkumpulan, pada 

tanggal 22-28 Juni 1974, yang diikuti oleh 12 regu putera dan 8 regu 

puteri. PBVSI bekerja sama dengan proyek Pembinaan Prestasi 

Olahraga yang merupakan Bantuan kepada KONI menyelanggarakan 

penataran pelatih Bolavoli Nasional, pada tanggal 12 Agustus sampai 

dengan 16 September 1974. Kursus ini juga mendatangkan seorang 

pelatih Kyohito Takeya dari Jepang yang turut membantu dalam 

pelaksanaan kursus. 

23. Tahun 1975: 

a. Kejuaraan Bolavoli putera 8 besar yang diselenggarakan pada 

tanggal 20-29 Januari 1975 di Semarang. 

b. Kejuaraan Nasional Puteri antar perkumpulan di Surabaya tanggal 

13-18 April 1975. 
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c. Kejuaraan Nasional Putera antar perkumpulan di Palembang 

tanggal 27 April sampai dengan 2 Mei 1975. 

d. Kejuaraan Bolavoli Junior II di Bandung, tanggal 27-31 Juli 1975. 

e. Kejuaraan Bolavoli Asia pertama di Melbourne Australia tanggal 

16-30 Agustus 1975. PBVSI mengirimkan regu putera pada 

kejuaraan tersebut. Sedangkan regu puteri yang sudah 

dipersiapkan melalui Pelatnas gagal diberangkatkan. 

f. Musyawarah besar istimewa PBVSI, diselenggarakan di Jakarta 

tanggal 25 Oktober 1975. 

24. Tahun 1976: Invitasi Bolavoli pelajar SLTA se Jawa yang diikuti 

Jatim, Jabar, DKI Jaya dan peserta tamu Singapura. Invitasi ini 

dilaksanakan tanggal 12-16 Desember 1976. Menyelenggarakan 

diskusi teknik Bolavoli di bangunan (Gedung). Kualifikasi PON IX 

diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 1976 di Rayon 2. 

25. Tahun 1977: 

a. Pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

(AD/ART) PBVSI yang baru. 

b. Penyelenggaraan kursus wasit Internasional Zone Asia di Jakarta, 

Indonesia. Juga diadakan Refreshing Course bagi calon-calon 

wasit PON ke IX. 

c. Diselenggarakan PON IX di Jakarta, tanggal 23 Juli sampai 

dengan 3 Agustus 1977. 

d. Musyawarah PBVSI antar daerah di Jakarta, tanggal 1 Agustus 

1977. 

e. Regu putera dan puteri Indonesia mengikuti SEAP Games IX di 

Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 19-26 Nopember 1977. 

f. PP.PBVSI mengirimkan wakil-wakilnya ke Gene-ral Meeting of 

AVP dan Worl Cup di Jepang tanggal 8-29 Nopember 1977. 

Wakil-wakil yang dikirim tersebut adalah: Drs. Willy Erawan, 

Drs. Soekiyo, Suharsono BE., Jopie Hehanusa, dan M. 

Litamahuputty BA. 

26. Tahun 1978: Kejuaraan Nasional Bolavoli Junior ke III dilaksanakan 

di Semarang, Jawa Tengah tanggal 22-25 Januari 1978. PBVSI 

mengirim pelatih nasional Drs. M.M Rambing, dari Pimpinan Daerah 

(Pimda) PBVSI Sulawesi Utara untuk mengikuti kursus pelatih 

Internasional yang diselenggarakan di Hongkong tanggal 25 Maret 
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sampai dengan 7 April 1978. Kejuaraan Bolavoli empat besar PON IX 

di Jakarta. Kursus wasit dan pelatih Nasional di Denpasar Bali 

tanggal 5-12 Juni 1978. Kursus wasit dan pelatih Nasional di 

Palembang tanggal 24-30 Juni 1978. Kejuaraan Bolavoli pelajar 

seluruh Indonesia dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Seluruh 

Indonesia (POPSI) di Jakarta, tanggal 10-23 Juli 1978. PBVSI 

mengirimkan timnya pada invitasi Bolavoli Internasional di 

Hongkong yang diselenggarakan tanggal 3-6 Juni, dan peserta yang 

mengikuti invitasi tersebut adalah: Canada, RRC, Hongkong dan 

Indonesia. Melalui KOI PP.PBVSI mengirim seorang pelatih 

nasional Drs. Supartono dari DI Yogyakarta untuk mengikuti 

penataran pelatih Bolavoli di Leipzig, Jerman dari tanggal 5 Juni 

sampai 28 Juli 1978. Kunjungan regu Bolavoli dari Perancis Racing 

Club de France ke Denpasar Bali tanggal 9-12 Agustus 1978. 

Kejuaraan Nasional antar perkumpulan ke III di Jakarta tanggal 24-

30 Nopember 1978. Diskusi teknik Bolavoli, sebagai pembicara 

Drs. Supartono yang baru saja kembali dari Jerman. 

27. Tahun 1979: 

a. Kejuaraan Bolavoli Nasional Junior ke IV di Jakarta, tanggal 14-

18 Maret 1979. 

b. Penyelenggaraan kursus pelatih Internasional zone Asean di 

Jakarta bekerja sama dengan Japan Foundation, yang 

diselenggarakan tanggal 9-15 April 1979. 

c. Kedatangan seorang pelatih dari Jepang atas bantuan Proyek 

Pembinaan Prestasi Olahraga yang diberikan kepada Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Tuan Mitsumori yang akan 

membantu menangani regu Nasional putera dan puteri dalam 

mengahadapi SEA Games ke X yang diseelenggarakan di Jakarta. 

d. Regu Nasional putera dan puteri mengadakan perlawatan ke 

Jepang, Hongkong dan Taiwan. 

e. Kejuaraan Bolavoli dalam rangka SEA Games di Jakarta tanggal 

21-30 September 1979. 

f. AVA (Asean Volleyball Association) didirikan secara resmi di 

Jakarta. 

g. Penyelenggaraan kursus wasit Internasional ke II yang 

diselenggarakan di Jakarta. Juga diselenggarakan Refreshing 
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Course para wasit yang akan bertugas di SEA Games X. 

h. Bapak Drs. M. Solli mengikuti symposium mini Bolavoli 

Internasional di Roma, Italia dari tanggal 17-22 April 1979. 

i. PBVSI mengirimkan regu puteri ke kejuaraan Bolavoli Asia 

Puteri ke II di Hongkong, yang diselenggarakan pada tanggal 5- 13 

Desember 1979. 

j. PBVSI mengirimkan sdr. Younce Pattiradjawane, pada 

International Referee oleh AVC. Ke kejuaraan Bolavoli Asia 

Putera ke II di Bahrain pada tanggal 16- 23 Desember 1979. 

28. Tahun 1980: Musyawarah Besar PBVSI diselenggarakan di Jakarta 

tanggal 19-21 Januari 1980. Diadakan pertandingan Bolavoli dalam 

rangka peringatan 25 tahun berdirinya PBVSI, dan regu putera dan 

puteri Australia hadir pada pertandingan tersebut. Kunjungan regu 

Bolavoli putera Jepang ke Jakarta tanggal 23-30 Maret 1980. 

Kejuaraan Bolavoli Nasional Junior ke V di Jakarta tanggal 5-10 juli 

1980. Kejuaraan Bolavoli Junior dan sidang AVA (Asean Volleyball 

Association) pertama di Jakarta tanggal 5-7 Juli 1980. Pusat latihan 

nasional junior dalam rangka persiapan mengikuti kejuaraan Bolavoli 

Junior Asia di Seoul, Korea Selatan bulan Oktober 1980.  

 
(Scan kode QR Sejarah Bolavoli) 

Rangkuman 

Cabang olahraga Bolavoli mulai lahir pada tahun 1895, yang 

dikembangkan William C. Morgan, seorang guru pendidikan jasmani dari 

Young Men Christian Association (YMCA) di kota Hollyoke, 

Massachusettes, Amerika Serikat. Pada awalnya cabang olahraga ini 

diberi nama Minonette, kemudian diubah namanya menjadi Bolavoli oleh 

Dr. Alfred T. Halstead dari Springfield, Massachusettes, Amerika Serikat. 

Di Amerika Tengah dan Latin permainan Bolavoli mulai 

berkembang di Cuba dan Uruguay. Permainan ini dinegara Cuba dikenal 
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pada tahun 1905. Dari negara ini olahraga Bolavoli disebar luaskan ke 

Mexico pada tahun 1917. Sedangkan di Uruguay permainan Bolavoli 

pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Hopkins seorang dari lingkungan 

YMCA (YMCA Montevideo). Tahun 1946 didirikan The South American 

Volleyball Confederation. 

Di Eropa permainan Bolavoli modern mulai dikembangkan di 

Inggris pada tahun 1914. Dari Inggris permainan ini berkembang ke 

seluruh daratan Eropa. Negara-negara Eropa yang sudah mengenal 

permainan Bolavoli diantaranya adalah: Belanda tahun 1925, Belgia 

tahun 1930, Bulgaria, Chekoslowakia, Hongaria, Inggris, Italia tahun 

1918, Norwegia tahun 1936, Perancis tahun 1917, Portugal tahun 1930, 

Rusia, dan Yugoslavia tahun 1924. 

Negara di kawasan Asia yang pertama kali masuk sebagai 

anggota IVBF adalah Libanon pada tahun 1947. Permainan bolavoli 

sudah mulai dikenal di India pada tahun 1900. Permainan ini pertama kali 

diperkenalkan oleh De Gray seorang ahli pendidikan jasmani dari 

YMCA. Gaily dan Robertson, keduanya juga berasal dari kalangan 

YMCA. Tahun 1910 Elwood E. Brown mengembangkan permainan 

bolavoli menerima usaha yang telah dilakukan oleh tokoh sebelumnya. 

Cabang olahraga ini dikenal di Indonesia mulai tahun 1928. 

Penyebaran permainan bolavoli ke Indonesia dibawa oleh guru-guru 

Belanda yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan, pada waktu itu 

permainan bolavoli belum mendapat tempat di masyarakat. Datangnya 

tentara Jepang ke Indonesia memberikan andil besar dalam 

perkembangan bolavoli di Indonesia. 

Sejak PON kedua yang diselenggarakan tahun 1951 di Jakarta, 

cabang olahraga bolavoli masuk sebagai cabang olahraga yang selalu 

dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional. Pada tahun 1955 

terbentuk induk organisasi Bolavoli nasional. Pembentukan induk 

organisasi bolavoli Indonesia ini dipelopori oleh IPVOS (Ikatan 

Perhimpunan Volleyball Surabaya) dan PERVID (Persatuan Volleyball 

Indonesia Djakarta). 

Pada bulan Oktober tahun 1959, sesuai dengan keputusan IVBF 

di Budapest diputuskan bahwa Indonesia (PBVSI) secara resmi diterima 

menjadi anggotanya, dan terdaftar sebagai anggota nomor 62. Pada waktu 

itu sudah ada 64 negara sebagai anggota IVBF. 
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Organisasi Bolavoli Internasional didirikan pada tanggal 18 April 

1947, pada saat diselenggarakan kongres pertama di Paris, Perancis. Pada 

kongres tersebut hadir wakil-wakil dari 15 Negara peserta. Dengan 

demikian secara resmi International Volleyball Federation (IVBF) 

berdiri, dan 15 negara peserta kongres mendaftarkan diri sebagai anggota 

IVBF. 

Dalam kongres IOC ke 55, yang diselenggarakan pada bulan Mei 

1959 di Munich, Jerman, diputuskan bahwa Olympiade ke XVIII akan 

diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Kongres IOC tahun 1961 di Athena, 

memutuskan permainan Bolavoli masuk sebagai cabang olahraga yang 

dipertandingkan pada Olympiade ke XVIII. 

 

Latihan Soal 

1. Permainan bola voli pertama kali ditemukan oleh... 

1. G. Rostow 

2. William Smith 

3. William G. Morgan 

4. John G. Morgan 

5. James Naismith 

2. Olahraga permainan bola voli pada awal penemuannya 

dinamakan… 

a. Mintonette 

b. Soccer 

c. Handball 

d. Tenez 

e. Battledores 

3. Pertandingan bola voli regu putri secara resmi untuk pertama 

kalinya dilaksanakan di.......  

a. Jepang 

b. Paris 

c. Spanyol 

d. Moskow 

e. Tokyo 

4. Permainan bola voli di eropa barat dan eropa timur pada awalnya 

hanya dimainkan oleh... 
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a. Anggota YMCA 

b. Anggota angkatan bersenjata 

c. Anggota pemerintahan 

d. Semua jawaban benar 

e. Jawaban a dan b benar 

5. Negara amerika tengah dan latin yang pertama kali 

memperkenalkan olahraga bola voli pada tahun 1905 adalah........ 

a. Cuba 

b. Jerman 

c. Uruguay 

d. Jepang 

e. Canada 

6. Dibawah ini merupakan tanggung jawab dari IVBV, kecuali....... 

a. Penyempurnaan peraturan permainan 

b. rekruitmen pemain 

c. terselenggaranya kejuaraan bolavoli internasional dan nasional 

d. penetapan wasit 

e. jawaban a dan d benar 

7. Perkembangan bola voli di cuba  mengalami kondisi yang kurang 

baik dalam pertandingan di GANEFO, hal tersebut karena...... 

a. Secara teknik pemain bola voli Cuba berada di bawah tim bola 

voli Jerman 

b. Kondisi tim bola voli cuba tidak memenuhi syarat administratif 

c. Secara Taktik permainan tim bola voli Cuba masih di bawah 

pemain Nasional Indonesia 

d. Secara teknik permainan tim bola voli Cuba masih di bawah 

pemain Nasional Indonesia 

e. Jawaban c dan d benar 

8. Permainan bola voli diterima di Olympic Games  dengan melalui 

kongres IOC yang ke....... 

a. 55 

b. 54 

c. 56 

d. 53 

e. 57 
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9. Induk organisasi administratif bola voli dunia adalah… 

a. IAAF 

b. IVBF 

c. IFBF 

d. VBV 

e. FIVB 

10. Permainan bola voli pada tahun 1893 di Jerman dikenal dengan 

nama......... 

a. Mintonette 

b. faustball 

c. Handball 

d. Tenez 

e. Battledores 

11. FFVB merupakan induk organisasi bola voli yang berasal dari 

salah satu negara di eropa, yaitu.... 

a. Norwegia 

b. Belanda 

c. Prancis 

d. Hongaria 

e. Inggris 

12. Bing Latumahina merupakan tokoh yang memiliki kontribusi 

penting dalam perkembangan bola voli di Asia, antara lain ..... 

a. Tokoh yang memprakarsai berdirinya AVA di Bandung 

b. Tokoh yang memprakarsai berdirinya AVA di Jakarta 

c. Tokoh pendiri AVF di Jakarta 

d. Tokoh yang memprakarsai berdirinya AVF di Bandung 

e. Semua jawaban salah 

13. Berikut ini merupakan negara-negara yang berpartisipasi sebagai 

peserta kongres pendirian IVBF di paris, kecuali..... 

a. Amerika serikat, Polandia 

b. Portugal, polandia 

c. Belgia, India 

d. Belgia, Mesir 

e. Uruguay, Portugal 
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14. Induk organisasi bola voli di Indonesia adalah.... 

a. PBVSI 

b. PBSI 

c. PBFSI 

d. IVOS 

e. PBVI 

15. Presiden pertama IVBV adalah... 

a. Paul Hazel 

b. Paul Libaud 

c. William G. Morgan 

d. William Smith 

e. Morgan H. Frank 
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BAB III 

HAKIKAT DAN TEKNIK DASAR 

BOLAVOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang hakikat dan teknik 

dasar dalam permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan 

memahami hakikat bolavoli dan mampu melakukan gerakan teknik dasar 

dalam permainan bolavoli. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan hakikat permainan bolavoli 

2. Menjelaskan service dalam permainan bolavoli. 

3. Menjelaskan gerakan service dalam permainan bolavoli. 

4. Menjelaskan passing dalam permainan bolavoli. 

5. Menjelaskan gerakan passing dalam permainan bolavoli. 

6. Menjelaskan samsh dalam permainan bolavoli. 

7. Menjelaskan gerakan samash dalam permainan bolavoli. 

8. Menjelaskan block dalam permainan bolavoli. 

9. Menjelaskan gerakan block dalam permainan bolavoli. 

 

A. Hakikat Bolavoli 

Permainan bola voli merupakan permainan beregu yang terdiri 

dari dua kelompok yang akan saling bertanding, dimana setiap kelompok 

terdiri dari 6 orang yang menempati lapangan petak masing-masing yang 

dibatasi oleh net, tiap kelompok harus berusaha memukul bola sampai 

melewati net dan akan mendapat poin 1 jika bola berhasil jatuh ke petak 

lawan (rally point), permainan selesai apabila salah satu tim mencapai 

angka 25. Dalam kedudukan 24-24, permainan dilanjutkan sampai 

tercapai selisih 2 (dua) angka.  

Ada banyak pengertian tentang permainan bola voli, beberapa di 

antaranya yaitu menurut Machfud Irsyada (2000: 13), Permainan bola 

voli adalah olahraga beregu. Setiap regu berada pada petak lapangan 

permainan masing-masing dengan dibatasi oleh net. Bola dimainkan 

dengan satu atau kedua tangan hilir mudik atau bolak-balik melalui atas 

net secara teratur sampai bola menyentuh lantai (mati) di petak lawan dan 

mempertahankan agar bola tidak mati di petak permainan sendiri.  
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Sedangkan dalam PP PBVSI (2005: 1), permainan bola voli 

adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap lapangan 

dengan dipisahkan oleh sebuah net. Terdapat versi yang berbeda untuk 

digunakan pada keadaan khusus dan pada akhirnya adalah untuk 

menyebarluaskan kemahiran bermain kepada setiap orang. Tujuan dari 

permainan bola voli adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh 

menyentuh lantai lapangan lawan untuk mencegah usaha yang sama dari 

lawan. Setiap tim 11 dapat memainkan tiga pantulan untuk 

mengembalikan bola (di luar perkenaan blok). Bola dinyatakan dalam 

permainan setelah bola dipukul oleh pelaku servis melewati atas net ke 

daerah lawan. Permainan dilanjutkan hingga bola menyentuh lantai, bola 

“keluar” atau satu tim gagal mengembalikan bola secara sempurna. 

Dalam permainan bola voli, tim yang memenangkan sebuah reli 

memperoleh satu angka (Rally Point System). Apabila tim yang sedang 

menerima servis memenangkan reli, akan memperoleh satu angka dan 

berhak untuk melakukan servis berikutnya, serta pemainnya melakukan 

pergeseran satu posisi searah jarum jam. 

Bolavoli adalah sebuah olimpiade tim olahraga di mana dua tim 

yang terdiri dari enam pemain yang dipisahkan oleh jaring/net. Setiap tim 

mencoba mencetak poin dengan landasan bola pada lapangan tim lain. 

Bolavoli dapat juga sebagai gaya hidup, bolavoli sebagai olahraga 

prestasi dan bolavoli sebagai salah satu pembangun bangsa (M. Muhyi, 

2009: 2). Suharno H.P (1981: 1) mengatakan, “Permainan bola volley 

adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh anak – anak sampai orang 

dewasa baik wanita maupun pria.”  

Sukintaka (1979: 17) menjelaskan bahwa permainan bolavoli 

adalah suatu cabang olahraga berbentuk memvoli bola di udara hilir 

mudik di atas jaring atau net dengan maksud dapat menjatuhkan bola 

dalam petak lapangan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain. 

Theng KH (1973 : 13) mengatakan bahwa permainan bolavoli akan 

menyenangkan dan menjadi sukses tergantung dari kecakapan 

memainkan bola. Barbara L. Viera (2004: 2) mengatakan bahwa “Bola 

voli dimainkan oleh dua tim dimana setiap tim beranggotakan dua sampai 

enam orang dalam satu lapangan berukuran 30 kaki persegi (9 meter 

persegi) bagi setiap tim, kedua tim dipisahkan oleh net.” Nuril Ahmadi 

(2007: 19) menegaskan bahwa, permainan bolavoli merupakan suatu 

permainan yang kompleks yang tidak mudah untuk 12 dilakukan oleh 
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setiap orang, diperlukan pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan 

teknik-teknik lanjutan untuk dapat bermain bolavoli secara efektif. Dalam 

permainan bolavoli, pemain harus memiliki keahlian teknik dasar untuk 

memainkan bola. Ada 4 teknik dasar dalam bolavoli yaitu service, 

passing, smash, block. Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam 

teknik tersebut. 

 

B. Service Bolavoli 

Service merupakan sajian awal untuk memulai suatu 

pertandingan bolavoli, sekaligus sebagai serangan pertama bagi regu yang 

melakukan service. Sebagai suatu serangan maka, usahakan service harus 

masuk ke lapangan lawan, harus diarahkan ke tempat yang kosong atau 

pemain yang memiliki kemampuan passing yang kurang baik. Untuk 

memperoleh angka dari service, maka harus dilakukan dengan kecepatan 

yang tinggi dan diarahkan ke lapangan yang kosong. Upaya ini juga dapat 

dilakukan dengan mengatur gerakan putaran dan floating bola pada saat 

service, sehingga sulit diterima oleh receiver. 

Service adalah salah satu teknik dasar yang digunakan untuk 

memulai suatu set atau pertandingan, pada awalnya digunakan untuk 

melayani lawan untuk melakukan penyerangan tetapi seiring dengan 

berkembangnya olahraga bolavoli, service digunakan untuk menyerang 

lawan, service yang baik dapat mengacaukan pertahanan lawan dan 

menyulitkan lawan untuk melakukan serangan. Service merupakan teknik 

dasar yang penting dalam permainan bolavoli, kemampuan service yang 

baik dapat digunakan untuk memperoleh point dan mengacaukan posisi 

bertahan lawan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Beutelstahl (2005) 

bahwa service dapat bertujuan untuk langsung meraih angka kemenangan 

dan menghalang-halangi formasi penyerangan lawan. Pemain bolavoli 

harus menguasai teknik dasar service dengan baik sehingga dalam 

melakukan service tingkat keberhasilannya tinggi. Menurut Viera dan 

Fergusson (1996) “bahwa suatu pertandingan, sangat penting bagi pemain 

untuk melakukan service dengan konsisten, yaitu paling tidak 90% dari 

service pemain dapat melewati net ke daerah lawan”. Keefektifan dan 

keberhasilan service memberikan keuntungan bagi tim dan 

sebaliknya kegagalan service merugikan tim dalam pertandingan, hal ini 

dikarenakan peraturan permainan bolavoli berkembang ke arah kompetisi 

yang lebih ketat dan lebih menarik, khususnya sistem penilaian sekarang 
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menggunakan sistem rally point, setiap kesalahan atau kegagalan 

melakukan service dapat langsung memberikan nilai kepada tim lawan. 

Menurut Suharno (1992) apabila dilihat dari segi pelaksanaan memukul 

bola service dibagi menjadi 2 macam yaitu: (a) service tangan bawah, (b) 

service tangan atas, service tangan atas ada tiga yaitu: tennis service, 

floating dan cekis. Service apabila dilihat dari segi pelaksanaan dapat 

digolongkan service tangan bawah dan service tangan atas. 

1. Service Bawah 

Service tangan bawah adalah usaha untuk memulai pertandingan 

dan mengarahkan bola ke arah lapangan lawan yang dilakukan oleh 

pemain yang berada didaerah service, pemain memukul bola dengan satu 

tangan dibawah pinggang atau kira-kira setinggi pinggang. Teknik dasar 

service bawah sering digunakan oleh pemain pemula dan pemain wanita. 

Menurut Robison (1997) “untuk pemain baru, service tangan bawah 

merupakan cara yang paling mudah”. Secara garis besar pelaksanaan 

service bawah sama dengan service atas, perbedaanya pada saat 

perkenaan bola pada tangan. Service bawah perkenaanya dibawah bahu 

sedangkan service atas perkenaannya diatas bahu. 

Langkah-langkah melakukan service bawah sebagai berikut: 

a. Sikap permulaan 

1) Pemain berdiri di belakang garis belakang dengan posisi kaki 

kiri berada agak di depan kaki kanan (bagi yang kidal maka 

kaki kanan yang berada agak di depan) 

2) Letakan bola ditelapak tangan kiri (Untuk yang kidal maka 

sebaliknya) 

3) Lambungkan bola ke atas setinggi 50 cm sampai dengan 1 

meter, bersamaan dengan itu tarik tangan kanan (tangan kiri 

bagi yang kidal) ke belakang untuk melakukan awalan. 

4) Setelah bola yang dilambungkan turun dari titik tertinggi dan 

mencapai sejajar dengan pinggang, maka pada saat itu tangan 

dan lengan kanan diayunkan dari belakang ke depan untuk 

memukul bola . 
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Gambar 3. 1a Service Tangan Bawah dari Depan 

 

Sikap permulaan termasuk gerakan postural sesuai dengan 

pendapat Drowatzky (1981) “pergerakan postural, untuk mengatur 

posisi badan berkenaan dengan gravitasi”. Sikap permulaan pada saat 

memegang bola termasuk keterampilan gerak kasar dan halus karena 

saat memegang bola melibatkan otot besar pada lengan dan 

melibatkan otototot kecil pada tangan dan jari. 

Secara garis besar rangkaian gerak service bawah termasuk 

gerak diskrit berdasarkan klasifikasi gerak titik dan awal gerakan, 

karena rangkaian geraknya mempunyai permulaan dan akhiran yang 

jelas. Gerakan service bawah apabila diklasifikasikan berdasarkan 

kompleksitas gerakan termasuk keterampilan gerak komplek karena 

rangkaian geraknya menggabungkan beberapa elemen gerak seperti 

melempar dan memukul bola yang dikoordinasikan menjadi satu 

rangkaian gerakan service bawah. 

b. Sikap Perkenaan 

1) Perkenaan bola pada saat service dapat dilakukan dengan 

bagian lengan dan tangan manapun. 

2) Untuk pemula harus tetap memperhatikan luas penampang 

tangan dan lengan yang bersentuhan dengan bola. 

3) Makin luas penampang permukaan tangan yang tersentuh 

dengan bola maka kemungkinan bola hasil service masuk ke 

lapangan lawan makin tinggi. 

4) Perkenaan tangan dengan bola pada saat melakukan service 

dapat dilakukan dengan telapak tangan dan genggaman 
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tangan bagian atas. 

5) Pada saat terjadi sentuhan bola dengan tangan, maka tangan 

sedikit ditegangkan untuk memperoleh pantulan yang baik. 

 

 
Gambar 3. 1 b Service Tangan Bawah dari Samping 

 

Kedua perkenaan pada lengan yang digunakan memukul 

bola, kemudian berat badan dipindahkan ke sebelah depan, bola 

dipukul dengan telapak tangan terbuka, pergelangan sekaku mungkin. 

c. Sikap Akhir 

1) Setelah memukul bola, maka diikuti dengan langkah kaki 

kanan (kaki kiri bagi yang kidal) ke depan dan terus masuk ke 

lapangan permainan. 

2) Setelah pemain melakukan service maka harus segeran masuk 

ke lapangan permainan untuk siap memaikan bola apabila 

pemain regu lawan mengarahkan bola kepada pemain yang 

melakukan service. 

Pada saat tangan kiri melambungkan bola dibutuhkan 

kekuatan otot-otot lengan yang cukup kuat terutama deltoid sebagai 

pangkal lengan yang juga didukung oleh pektoralis mayor dan 

lattisimus dorsi. Ketika tangan kanan memukul bola kekuatan akan 

bertumpu pada otot-otot bahu, dada, triceps dan wrist. 

 

2. Service Atas 

Service atas adalah teknik dasar service yang dilakukan dengan 

perkenaan bola di atas kepala. Service atas memiliki tingkat kesulitan yan 

cukup tinggi, tujuan utama service atas adalah mempercepat laju bola 
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menukik dari atas ke bawah. Menurut Viera dan Fergusson (1996) 

“service atas paling efektif, karena sulit menangkisnya, jalannya bola 

berbeda tergantung bagian mana dari bola yang kena pukul. 

a. Sikap persiapan: 

1) Pemain berdiri di belakang garis backline dengan posisi kaki 

kiri (kaki kanan bagi yang kidal) berada di agak depan 

dibandingkan kaki kanan (kaki kiri bagi yang kidal) 

2) Kedua kaki sedikit ditekuk. 

3) Tangan kiri dan kanan sama-sama memegang bola, tangan 

kiri menyangga bola dan tangan kanan memegang bola 

bagian atas sehingga sehingga bola berada di depan atas 

kepala server. (posisi sebaliknya untuk yang kidal) 

4) Lambungkan bola ke atas dengan tangan kiri (tangan kanan 

untuk yang kidal) kurang lebih setinggi satu meter, bersamaan 

dengan itu tangan kanan (tangan kiri bagi yang kidal) ditarik 

ke belakang dan di atas kepala untuk melakukan awalan 

dengan telapak tangan menghadap ke depan. 

 

 
Gambar 3. 2 Service Tangan Atas 

 

b. Sikap perkenaan: 

1) Setelah tangan kanan (tangan kiri bagi yang kidal) berada di 

atas belakang kepala dan bola berada dalam jangkauan, maka 

bola segera dipukul. 

2) Perkenaan tangan dengan bola pada saat melakukan service 

dapat dilakukan dengan telapak tangan dan genggaman tangan 
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yang menghadap ke depan. 

3) Pada saat terjadi sentuhan bola dengan tangan, maka tangan 

sedikit ditegangkan untuk memperoleh pantulan yang baik 

atau sempurna. 

c. Sikap akhir: 

1) Setelah memukul bola, maka diikuti dengan langkah kaki 

kanan (kaki kiri bagi yang kidal) ke depan dan terus masuk ke 

lapangan permainan. 

2) Setelah pemain melakukan service maka harus segeran masuk 

ke lapangan permainan untuk siap memaikan bola apabila 

pemain regu lawan mengarahkan bola kepada pemain yang 

melakukan service. 

Teknik dasar service atas dalam permainan bolavoli terdiri dari 

beberapa macam, menurut Yunus, (1992) terdiri dari: (1) tenis service, (2) 

floating, dan (3) cekis. Service atas dalam bolavoli juga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan hasil putaran bola. Putaran bola yang 

dihasilkan dipengaruhi adanya gerakan pukulan dan posisi pukulan pada 

bola. Berdasarkan arah putaran bola yang dihasilkan service atas 

dibedakan menjadi 5 yaitu: (1) top spin, arah putaran bola ke depan, (2) 

back spin, arah putaran bola ke belakang, (3) in side spin, arah putaran 

bola ke arah samping dalam, (4) out side spin, arah putaran bola ke arah 

samping luar, dan (5) float, bola mengapung (tanpa putaran). 

a. Service Putaran Depan 

Teknik service putaran depanmenghasilkan arah putaran bola 

ke depan, dalam teknik ini hal yang harus diperhatikan oleh pemain 

saat melakukannya pukulan pada bola, perkenaan tangan 1/3 atas 

bagian bola dan jari-jari tangan mengikuti lingkaran bola dan diputar 

ke arah depan. 

Langkah-langkah melakukan teknik service putaran depan, 

penjelasannya sebagai berikut: 

1) Sikap permulaan  

Pemain berdiri di daerah service dengan menghadap net, 

pemain yang melakukan service harus memperhatikan sikap 

permulaan. Pertama harus diperhatikan adalah posisi kaki pemain 

sedikit terhuyung dengan kaki sisi yang tidak memukul berada di 

depan, lutut sedikit ditekuk, dan berat badan tertumpu pada di 
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kaki belakang. Kedua bahu pemain menghadap net atau sedikit 

agak terbuka ke garis tepi, bola dipegang dengan tangan yang 

tidak memukul dengan memegang bagian bawah bola, tangan 

yang memukul memegang bagian atas bola, ke dua lengan lurus 

ke depan dengan tinggi bola kira-kira setinggi bahu dan berada 

depan dada. Terakhir posisi badan menghadap ke lapangan 

dengan melihat sasaran, selanjutnya fokus ke bola. 

2) Gerak Pelaksanaan 

Pemain melambungkan bola kira-kira 30 sampai 50 cm 

dengan tangan yang memegang bola. Lemparan harus sejajar 

dengan bahu dan agak mengarah ke jaring. Ketika bola 

dilemparkan, pemain menggerakkan tangan yang memukul ke 

belakang dan naik ke atas sehingga siku terangkat tinggi dan 

tangan dekat berada pada telinga, bahu berputar kembali ke arah 

sisi tangan yang memukul (siku ke arah belakang). Ketika bola 

mencapai titik tertinggi, sambil melihat kearah bola, pemain 

mengayunkan yang memukul secepat mungkin, diikuti liukan 

pinggul dan bahu (putaran), di ikuti siku yang tinggi, selanjutnya 

pergelangan tangan dan tangan, Lestari, (2007). Saat perkenaan 

telapak tangan dengan bola, posisi telapak tangan terbuka 

membentuk lengkung bola dan berada 1/3 di belakang atas bola. 

Perkenaan bola seperti ini memungkinkan bola berputar ke depan 

selama menjalani lintasan dan melewati net. 

3) Gerak Lanjut 

Setelah bola berhasil dipukul pemain memindahkan berat 

badan ke depan untuk menjaga keseimbangan, selanjutnya 

melangkah masuk ke dalam lapangan permainan dan mengambil 

sikap pertahanan. Setiap pemain harus melakukan tiga tahapan 

tersebut dengan koordinasi yang baik dan gerakan permulaan, 

pelaksanaan dan lanjutan harus ritmis agar teknik service yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik. 
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Gambar 3.3a Perkenaan bola untuk putaran top spin 

 

Gambar 3.3b Lintasan pukulan top spin 

 

b. Service Putaran Belakang 

Teknik service putaran belakangmenghasilkan arah putaran 

bola ke belakang, dalam teknik ini hal yang harus diperhatikan oleh 

pemain saat melakukannya pukulan pada bola, perkenaan tangan 1/3 

bawah bagian bola dan jari-jari tangan mengikuti lingkaran bola dan 

diputar ke arah belakang. Untuk memperoleh putaran bola yang 

cepat, gunakan bantuan lecutan tangan dengan tenaga yang besar. 

Langkah-langkah pelaksanaan teknik service putaran 

belakang, penjelasannya sama dengan teknik service putaran depan, 

perbedaannya terletak pada perkenaan bola dengan tangan.(Gambar 

3.4) 

 
Gambar 3.4 Perkenaan bola untuk putaran back spin 
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c. Service Putaran Dalam 

Teknik service putaran dalammenghasilkan arah putaran bola 

dari luar ke dalam, dalam teknik ini hal yang harus diperhatikan oleh 

pemain saat melakukann pukulan pada bola, perkenaan tangan 1/3 

bagian luar kanan bola dan jari-jari tangan mengikuti lingkaran bola 

dan diputar ke arah dalam. Untuk memperoleh putaran bola yang 

cepat, gunakanbantuan lecutan tangan dengan tenaga yang besar. 

Perkenaan tangan bola dapat diperhatikan pada Gambar 3.5.   

 

Gambar 3.5 Perkenaan bola untuk putaran Inside spin 

Langkah-langkah pelaksanaan teknik service putaran dalam, 

penjelasan nya sama dengan teknik service putaran depan, 

perbedaannya terletak pada perkenaan bola dengan tangan. 

d. Service Putaran Luar 

Teknik service putaran luarmenghasilkan arah putaran bola 

samping luar, dalam teknik ini hal yang harus diperhatikan oleh 

pemain saat melakukannya pukulan pada bola, perkenaan tangan 1/3 

kiri luar bagian bola dan jari-jari tangan mengikuti lingkaran bola dan 

diputar samping luar. Untuk memperoleh putaran bola yang cepat, 

gunakan bantuan lecutan tangan dengan tenaga yang besar. 

Perkenaan tangan bola dapat diperhatikan pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Perkenaan bola untuk putaran Outside spin 
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Langkah-langkah pelaksanaan teknik service putaran luar, 

penjelasannya sama dengan teknik service putaran depan, 

perbedaannya terletak pada perkenaan bola dengan tangan. 

e. Service Mengapung 

Teknik service mengapung menghasilkan bola mengapung 

(tanpa putaran), dalam teknik ini hal yang harus diperhatikan oleh 

pemain saat melakukannya pukulan pada bola, perkenaan tangan pada 

tengah bola dan jari-jari tangan rapat dan lurus. Untuk memperoleh 

putaran bola yang cepat, gunakan bantuan lecutan tangan dengan 

tenaga yang besar. Perkenaan tangan bola dapat diperhatikan pada 

Gambar 3.7. 

Langkah-langkah pelaksanaan teknik service mengapung, 

penjelasannya sama dengan teknik service putaran depan, 

perbedaannya terletak pada perkenaan bola dengan tangan. Service 

atas putaran depan, service putaran belakang, service putaran dalam, 

service putaran luar dan service mengapung mempunyai kesamaan 

pada sikap permulaan dan lanjutan, terdapat perbedaan pada saat 

pelaksanaan. 

 
Gambar 3.7 Perkenaan bola untuk gerakan Floating 

 

Sikap permulaan terdiri dari posisi tangan, tangan kiri lurus 

ke depan memegang bola dan tangan kanan posisi mau memukul di 

belakang atas kepala dengan telapak tangan tangan membuka dan 

jari-jari rapat, tangan kiri lurus memegang bola diharapakan 
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menghasilkan lemparan bola yang melambung ke atas baik sehingga 

memudahkan untuk memukul bola, tangan kanan membuka dan jari-

jari rapat agar tumbukan tangan dengan bola bisa tinggi. Posisi kaki, 

kaki kiri berada lebih depan dari kaki kanan, kaki kanan sebagai 

penumpu berat badan, posisi ini untuk menjaga keseimbangan. Posisi 

badan, menghadap net dengan kedua lutut agak ditekuk, kedua kaki 

ditekuk agar berat badan titik berat badan lebih rendah agar 

keseimbangan lebih besar. 

Pelaksanaan hampir sama gerakanya, perbedaanya pada 

perkenaan tangan pada saat memukul bola, tangan kiri 

melambungkan bola kira-kira 50 cm, tangan kanan diayunkan untuk 

memukul bola yang sudah dijangkauan tangan. Service putaran depan 

perkenaan 1/3 bagian atas bola, service putaran belakang perkenaan 

1/3 bagian bawah bola, service putaran dalam perkenaan 1/3 bagian 

samping kanan bola, service putaran luar perkenaan 1/3 bagian 

samping kiri bola dan service mengapung perkenaan pas bagian 

tengah belakang bola. Pada saat tangan mau memukul diiayunkan ke 

belakang agar menghasilkan pukulan yang keras dan pada saat 

memukul bola tepat di depan dan pada jangkauan tangan yang 

memukul. Gerak lanjutan, setelah bola berhasil dipukul pemain 

memindahkan berat badan ke depan untuk menjaga keseimbangan. 

Secara garis besar service atas putaran depan, service putaran 

belakang, service putaran dalam, service putaran luar dan service 

mengapung rangkaian gerakannya bisa mencerminkan respon gerak 

yang dikemukakan Drowatzky (1981) menyimpulkan 

tanggapan/respon gerak dapat ditempatkan ke dalam tiga kategori: (a) 

pergerakan postural, untuk mengatur posisi badan berkenaan dengan 

gravitasi; (b) lokomotor atau gerak perpindahan memungkinkan 

seseorang untuk memindah/menggerakkan tubuh/badan atau bagian-

bagiannya melalui ruang dan, (c) manipulasi, memungkinkan 

seseorang untuk belajar dan 

mengendalikan objek. Pola kontak (manipulasi dari objek 

yang diam) telah dibedakan dari penerimaan dan dorongan 

(manipulasi dari objek yang bergerak). Apabila diklasifikasikan 

berdasarkan kecermatan gerak termasuk keterampilan gerak kasar 

dan keterampilan gerak halus, klasifikasi gerak berdasarkan 

kompleksitas gerakan termasuk keterampilan gerak komplek. 
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Pada Pelaksanaan, tangan kiri melambungkan bola kira-kira 

50 cm. Tangan kanan diayunkan untuk memukul bola yang sudah 

berada dijangkauan tangan. Perkenaan tangan service putaran depan 

1/3 bagian atas bola dan jari-jari mengikuti lingkaran bola, perkenaan 

tangan service putaran belakang 1/3 bagian bawah bola dan jari-jari 

mengikuti, perkenaan tangan service putaran dalam 1/3 bagian 

samping kanan bola dan jari-jari mengikuti, perkenaan tangan service 

putaran luar 1/3 bagian samping kiri bola dan jari-jari mengikuti dan 

perkenaan tangan service putaran belakang tengah bagian belakang 

bola dan jari-jari rapat. Pada saat tangan kiri melambungkan bola 

dibutuhkan kekuatan otot-otot lengan yang cukup kuat terutama 

deltoid sebagai pangkal lengan yang juga didukung oleh pektoralis 

mayor dan lattisimus dorsi. Ketika tangan kanan memukul bola 

kekuatan akan bertumpu pada otot-otot bahu, dada, triceps dan wrist. 

Lanjutan, setelah bola berhasil dipukul pemain memindahkan berat 

badan ke depan untuk menjaga keseimbangan, selanjutnya 

melangkah masuk ke dalam lapangan permainan dan mengambil 

sikap pertahanan. 

Berdasarkan analisis gerak dan otot-otot yang dominan 

diperlukan untuk melakukan service bawah dan service atas 

diperlukan latihan fisik khusus agar atlet dapat melakukan service 

yang baik dan efektif, sehingga service bisa digunakan sebagai 

serangan pertama untuk mendapat point. Fisik khusus yang diperlukan 

adalah fleksibelitas anggota gerak bagian atas dan bagian kaki, 

kekuatan otot lengan dan tangan, diperlukan power otot tungkai 

untuk melakukan lompatan pada jenis service lompat. 

 

f. Service Lompat 

Teknik service lompat sering digunakan dalam pertandingan 

bolavoli karena hasil pukulannya keras dan cepat, sangat efektif 

digunakan sebagai serangan pertama. Menurut Lestari, (2007) 

Service lompat adalah jenis service yang paling lanjut dari ke empat 

jenis service yang ada. Ketika sedang melakukan service ini, pemain 

harus melompat ke udara (hampir sama dengan suatu serangan ke 

arah jaring) untuk menyentuh bola yang dilemparkan. Teknik service 

lompat dapat dibagi menjadi 4 tahapan yaitu sebagai berikut: 

1) Awalan 
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Pemain sebelum melakukan awalan harus 

memperhatikan sikap permulaan, sikap permulaan untuk service 

lompat sama dengan service atas (sikap permulaan: posisi kaki, 

posisi tangan dan posisi badan). Awalan untuk melakukan service 

lompat pemain pada umumnya menggunakan pendekatan 3 atau 

empat langkah yang sama dengan pendekatan smash yang kuat 

terhadap garis ujung ketika bola dilemparkan untuk membantu 

mempersiapkan lompatan. Bola dilempar dan mengarah ke jaring 

sehingga pemain harus mengejar lemparan (menjaga bola tetap 

bergerak keluar dari tubuh dengan baik di depan tubuh) dengan 

pendekatan tiga atau empat langkah. Pada langkah ketiga akan 

melibatkan kaki sisi yang tidak memukul atau kaki yang tidak 

memukul untuk gerakan empat langkah. 

2) Tolakan 

Pemain melakukan tolakan ketika bola mencapai 

mencapai titik tertinggi dan kiranya bola dapat dipukul, setelah 

itu pemain melompat ke udara. 

3) Perkenaan 

Pada puncak lompatan dengan mata tetap melihat bola, 

pemain menggerakkan lengan yang memukul ke belakang 

dengan siku tinggi dan tangan mendekati telinga. Selanjutnya 

pemain mengayunkan lengan ke depan secepat mungkin, 

melempar bahu, siku, pergelangan tangan, dan telapak tangan ke 

bola. Pemain menyentuh bola dengan pangkal telapak tangan 

yang terbuka, menggunakan suatu hentakan pergelangan tangan 

untuk memberikan gerak memutar ke depan. Setelah perkenaan, 

lengan yang memukul bergerak mengikuti bola ke arah sasaran 

(telapak tangan menghadap sasaran) dan terus ke atas net. 

4) Pendaratan 

Setelah melompat, pemain dapat mendarat di dalam 

lapangan/diluar lapangan dengan catatan lompatan dilakukan di 

belakang garis ujung dan perkenaan dilakukan sebelum 

mendarat. Service lompat terdiri dari empat rangkaian gerakan 

yaitu: awalan, tolakan, perkenaan dan pendaratan, secara garis 

besar sama dengan service putaran depan tetapi ada tambahan 

gerakan lompat pada service lompat. Lompatan memerlukan dan 
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melibatkan otot-otot tungkai, gluteus atau trunk. Jadi dalam 

service dibutuhkan hampir seluruh otot-otot bagian tubuh. 

 

Gambar 3.8 Service Tangan Atas dengan Melompat 

 

3. Strategi Pelaksanaan Service 

Gerakan service harus ritmis, mulai dari persiapan, pukulan dan 

gerakan lanjutan yang dilakukan dengan baik dengan tidak 

terpotongpotong dan kaku. Durrwachter (1990) mengemukakan bahwa 

“pemain harus memiliki koordinasi gerak yang tepat antara mengayun dan 

melambungkan bola, serta memukul dan gerakan maju ke depan”. 

Kesalahan melambungkan dan mencermati bola dan ayunan tangan akan 

menyebabkan kegagalan dalam melakukan service tangan bawah. Agar 

service yang dilakukan dapat dilakukan secara optimal maka gerakan 

service harus dilakukan dengan baik dan ritmis. 

Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam melakukan 

service menurut Beutelstahl, (2005) adalah sebagai berikut: 

a. Pergerakan yang tidak ritmis, hal ini terjadi apabila pemain ragu- ragu. 

b. Stance yang salah, istilah stance dimaksudkan sikap pemain pada 

waktu hendak memukul bola, baik sikap tubuh, kaki ataupun lengan. 

c. Lengan kurang terayun, sehingga daya kekuatannyapun berkurang. 

d. Lemparan bola kurang baik, sehingga bola kurang terkontrol. 

e. Kurang memperhatikan bola. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain dapat menyebabkan 

kegagalan dalam melakukan service, misalnya tidak sampai menyeberang 

ke lapangan lawan atau bola keluar lapangan. Hal ini harus diminalkan 
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dengan cara pemain melakukan latihan teknik service secara baik dan 

pelatih mempunyai catatan tentang proses pemain melakukan service 

pada saat latihan dan pada saat maen, hal ini sebagai bahan evaluasi 

pemain oleh pelatih. 

Kecermatan melakukan service ikut menentukan terhadap 

jalannya pertandingan. Saat melakukan service harus benar-benar siap dan 

cermat, sehingga konsentrasi pada saat melakukan service harus 

diperhatikan. Menurut Beutelshahl, (2005) Pendekatan taktik secara 

individual dalam service sendiri terdiri dari elemen-elemen sebagai 

berikut: 

a. Pemain berjalan dengan tenang menuju area tempat melakukan 

service. 

b. Pemain berkonsentrasi dulu sebelum melakukan service. 

c. Pemain memperhatikan posisi lawan: pemain manakah yang akan 

diberi bola service. 

Konsentrasi pemain sebelum melakukan service dan kontrol arah 

bola sangat penting, agar service dapat digunakan sebagai taktik 

individual menyerang lawan. Agar service dapat digunakan sebagai 

serangan pertama dan dapat mengacaukan pertahanan lawan, maka 

menurut Suharno (1986) server harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Arahkan service ke penerima yang lemah penguasaan teknik pasing. 

b. Service ke tempat yang kosong. 

c. Pergunakan teknik service float, kemudian ganti teknik service cekis 

yang keras. 

d. Arahkan service ke pemain yang bergerak 

e. Arahkan ke sasaran sudut datang bola yang sukar, agar penerima sulit 

untuk memberikan bola ke pengumpan. 

f. Perhitungkan arah angin, sinar matahari dan timing pukulan setelah 

ada tanda peluit dari wasit. 

Berkaitan strategi pelaksanaan pelaksanaan service dalam 

bolavoli, Beutelstahl, (2005) mengemukakan “sedapat mungkin server 

harus melancarkan service kepada pemain lawan yang paling lemah. 

Selain itu pemain harus cermat mencari tempat-tempat di pihak lawan 

yang kurang terja terjaga dengan baik: (a) di daerah net, (b) di daerah 

sisi,(c) di daerah belakang. 
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Kecepatan, ketepatan dan keakuratan penempatan bola pada 

pelaksanaan service merupakan hal yang pokok untuk memperoleh hasil 

yang optimal. Arah bola hasil service yang diarahkan ke pemain yang 

lemah penguasaan pasingdan diarahkan ke daerah yang sulit dijangkau 

pemain lawan, hal ini akan menyulitkan lawan untuk bertahan dan 

melakukan serangan. Mengingat pentingnya teknik dasar service dalam 

bolavoli, maka penguasaan teknik service harus dikuasai setiap pemain 

bolavoli, penguasaan teknik dan strategi pelaksanan service individual 

dapat digunakan sebagai serangan pertama terhadap lawan. Service keras 

dan arah bola sulit dijangkau pemain lawan akan mngacaukan pertahanan 

lawan, sehingga lawan sulit untuk melakukan serangan. 

 
(Scan kode QR Teknik Dasar Service Bolavoli) 

 

C. Passing Bolavoli 

Untuk dapat memainkan bola di udara dalam jangka waktu yang 

lama dalam permainan bolavoli, maka pemain tersebut harus terampil 

melakukan passing, baik passing atas maupun passing bawah. 

Keterampilan melakukan passing dengan baik merupakan modal utama 

dalam bermain bolavoli. Passing merupakan teknik dasar yang paling 

sering frekuensinya digunakan dalam permainan bolavoli. Sehingga 

teknik passing ini benar-benar harus dikuasai oleh setiap pemain. Passing 

berarti mengumpan atau mengoper bola kepada kawan satu regu. Menurut 

Suharno, HP (1985), passing adalah usaha atau upaya seorang pemain 

bolavoli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang bertujuan 

adalah untuk mengoper bola yang dimainkannya kepada teman pada 

seregu untuk dimainkan di lapangan sendiri. Dunphy dan Wilde (2000) 

menyatakan terminologi passing adalah sentuhan pertama dari sebuah tim 

setelah bola melewati net yang berasal dari service atau serangan. Yunus 

(1992) berpendapat bahwa passing adalah mengoperkan bola kepada 
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teman sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu, sebagai 

langkah awal untuk menyusun serangan kepada lawan. Terdapat dua 

macam passing yaitu passing atas dan passing bawah. Bagian berikut ini 

akan dikemukakan teknik melakukan passing, baik passing bawah 

maupun passing atas. 

1. Passing Bawah 

Passing bawah akan dilakukan oleh seorang pemain apabila bola 

yang datang jatuh berada di depan atau samping badan setinggi perut ke 

bawah. Cara pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Sikap persiapan: 

Berdiri tegak dengan kaki kangkang selebar bahu, atau lebih 

lebar sedikit, posisi lutut sedikit ditekuk. Kedua lengan dirapatkan di 

depan badan, dengan kedua lengan dijulurkan lurus kebawah, siku 

jangan ditekuk (sudut antara lengan dengan badan ± 45º). Agar pada 

saat terjadi perkenaan bola tidak lepas,maka taruh salah satutangan di 

atas telapak tangan yang lain dengan kedua ibu jari berada sejajar, dan 

pegang dengan erat (Gambar 3.9) 

 
Gambar 3.9 Sikap Tangan untuk passing bawah 

 

b. Sikap perkenaan: 

Perkenaan lengan dengan bola berada pada lengan bagian atas 

pergelangan tangan dan di bawah siku. Ambillah posisi sedemikian 

rupa sehingga badan berada dalam posisi menghadap pada bola. 

Begitu bola berada pada jarak yang tepat maka segera ayunkan kedua 

lengan yang telah diluruskan dari arah bawah ke atas depan. Pada saat 

itu antara tangan kanan dan tangan kiri sudah saling berpegangan. 

Aanata badan dengan kedua lengan membentuk sudut ± 45º agar bola 

memantul secara stabil. Dengan cara tersebut diharapkan bola yang 
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memantul tidak berputar, sehingga mudah diterima oleh pemain lain. 

Usahakan bola memantul pada bagian lengan yang paling lebar 

diantara pergelangan tangan dan siku dengan sudut pantulan ± 90º 

(sudut datang= sudut pantul). Apabila sudut datangnya bola tidak ± 

90º maka sudut pantul yang diperoleh juga tidak dapat mencapai ± 

90º, sehingga bola akan memantul kearah lain. Dengan demikian bola 

tidak akan memantul kearah seperti yang diharapkan (Gambar 3.10) 

 

Gambar 3.10 Sikap Perkenaan passing bawah 

 

c. Sikap akhir: 

Setelah bola dipassing, maka segera diikuti dengan 

mengambil sikap kembali agar dapat bergerak dengan cepatdan 

menyesuaikan diri dengan permainan. Lanjutan gerakan lengan paling 

tinggi maksimal sejajar (rata) dengan bahu. Berikut ini adalah beberapa 

kondisi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keberadaan bola 

(datangnya bola) oleh pemain pada saat akan melakukan passing 

bawah: 

1) Apabila bola datang setinggi dada atau bahu, maka segera mundur 

secukupnya sehingga bola diperkirakan akan jatuh di depan badan 

setinggi sekitar pingggul dan perut. 

2) Apabila bola datang setinggi dada dan pinggul,maka pemain tidak 

perlu bergerak ke depan maupun ke belakang, yang penting pemain 

tersebut harus pandai membaca datangnya bola, sehingga dapat 

menyesuaikan posisi jarak jangkauan sebaik-baiknya. 

3) Apabila bola datang setinggi lutut ke bawah, maka pemain tersebut 

harus cepat menyesuaikan diri dengan bergerak ke depan sehingga 

sebelum bola turun bola tetap dapat di passing dengan perkenaan bola 
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pada tangan diantara pergelangan tangan dan siku. 

Pengaturan langkah maju dan mundur, serta merendahkan dan 

meninggikan badan diperlukan dengan tujuan untuk menyesuaikan 

diri dengan datangnya bola, sehingga bola akan mengenai bagian 

lengan yang lebar dan memperoleh pantulan bola yang sempurna.  

Beberapa kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat 

melakukan passing bawah adalah: 

1) Siku ditekuk, sehingga perkenaan bola terlalu atas di atas kedua 

siku (lebih tinggi dari perkenaan yang normal). Bola akan 

memantul vertikal dan bahkan akan mementul ke belakang. 

2) Sudut datang arah bola terhadap lengan tidak tegak lurus, 

sehingga pantulan bola tidak sempurna. 

3) Gerakan ayunana lengan terlalu kuat, sehingga pantulan bola 

melebihi sasaran yang diinginkan. 

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

otot lengan), sehingga pantulan bola tidak sampai pada sasaran 

yang dikehendaki. 

5) Perkiraan pemain terhadap datangnya bola tidak tepat, sehingga 

pelaksanaan passing bawah tidak sempurna. 

6) Lengan pemukul diayun atau digerakkan lebih tinggi dari bahu 

(kecuali passing bawah ke belakang). 

7) Pada saat perkenaan kedua tangan tidak sejajar dan rapat serta 

goyah, hal ini berakibat pantulan bola kurang bagus. 

8) Terlambat mengantisipasi datangnya bola, sehingga bola turun 

terlalu rendah perkenaannya. 

9) Terlalu eksplosif gerakan keseluruhan, gerakan statis dan kaku 

pada saat melakukan passing bawah. 

10) Pada saat melakukan pasing bawah pandanagan tidak kearah 

bola. 

 

2. Passing Bawah Satu Tangan 

a. Sikap perkenaan: 

Ambillah posisi sikap siap normal dengan tumit diangkat 

sedikit, agar keadaan tubuh seimbang labil untuk menjamin dapat 

melakukan reaksi ke segala arah dengan cepat. Kedua tangan berada di 

depan dada, perhatian tertuju ke arah bola. 
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b. Sikap pelaksanaan: 

Setelah mengamil awalan (start) secukupnya, sehingga bola 

berada pada jarak yang tepat dengan melakukan passing satu tangan. 

Jarak jangkauan yang dimaksud adaalah satu lengan ditambah dengan 

kepanjangan badan yang dijulurkan kearah bola. Tangan yang akan 

digunakan untuk melakukan passing dijulurkan dengan jari-jari kaki 

menggenggam ringan. Perkenaan bola pada permukaan lengan bawah 

antara pergelangan tangan dan sendi siku. Sedangkan pusat (poros) 

gerakan lengan pada sendi bahu, usahakan satu gerakan lengan dari 

sudut 30º menuju ke sudut 90º (gerakan dari baawah ke atas terhadap 

sumbu badan). Rendahkan badan dan julurkan lengan sejauh mungkin 

untuk mencapai bola yang akan dipukul (di passing). (Gambar 3.11) 

 

 

Gambar 3.11Sikap Perkenaan passing bawah Satu Tangan 

c. Sikap akhir: 

Setelah memukul bola, maka dapat diteruskan dengan 

menggulingkan badan ke samping, guling ke depan atau ke belakang 

sesuai dengan arah pengambilan bola passing bawah satu tangan 

sebagai gerakan lanjutan. Setelah selesai melakukan passing, 

kemudian cepat bangun untuk siap bermaindan pandangan pemain 

selalu ke arah bola. Keberanian pemain, semangat dan perhitungan 

yang matang mempunyai andil besar terhadap keberhasilan pemain 

dalam melakukan passing bawah satu tangan (Gambar 3.12) 
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Gambar 3.12 Sikap Perkenaan passing bawah Satu Tangan 

3. Passing atas 

Passing atas adalah operan bola yang dilakukan dengan 

menggunakan ujung jari-jari pada saat bola datang setinggi bahu atau 

lebih. Passing dimaksudkan memberikan operan kepada kawan satu regu 

untuk menyusun serangan kedaerah lawan, sehingga bola yang dihasilkan 

harus mudah diterima kawan satu regu. Cara pelaksanaan passing atas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sikap persiapan: 

Pemain mengambil sikap siap normal. Dalam permainan 

bolavoli sikap normal yang dimaksud adalah pengambilan sikap tubuh 

sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemain untuk bergerak 

dengan cepat ke segala arah yang diinginkan. Secara keseluruhan 

posisi tubuh tubuh harus selalu berada paada kondisi seimbang labil 

agar koordinasi tubuh tetap dapat dikuasai sehingga dengan mudah 

dapat bergerak ke segala arah yang dikehendaki dengan cepat. Sikap 

siap normal yang dimaksud adalah sebagai berikut: pemain berdiri 

bertumpu dengan kedua kaki selebar bahu, dengan salah satu kaki 

berada agak di depan. Bagi yang tidak kidal posisi kaki kiri berada 

agak di depan dibanding dengan kaki kanan. 

Lutut ditekuk, badan agak condong sedikit ke depan dengan 

tangan siap berada di depan dada. Pada saat akan melakukan passing, 

maka segera mengambil posisi badan di bawah bola, dan tangan 

diangkat berada di depan atas dahi. Jari-jari tangan secara keseluruhan 

membentuk setengah bulatan (Gambar 3.13). Jarak anatara jari-jari 

yang satu dengan yang lain agak direnggangkan sedikit, dan kedua ibu 
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jari (kanan dan kiri) membentuk sudut ± 90º. 

 
Gambar 3.13 Posisi Jari pada passing atas 

b. Sikap perkenaan: 

Pada saat passing atas, bola bersentuhan dengan ujung jari 

pada ruas pertama dan kedua ibu jari. Ketika jari bersentuhan dengan 

bola, maka jari-jari agak ditegangkan sedikit, dan bersamaan dengan 

itu diikuti dengan gerakan pergelangan tangan kearah depan atas 

dengan gerakan agak eksplosif (Gambar 3.14)  

 
Gambar 3.14 Posisi Badan pada passing atas 

 

c. Sikap akhir: 

Setelah bola berhasil di passing, maka lengan bergerak lurus 

sebagai suatu gerkan lanjutan, diikuti dengan badan dan langkah kaki 

ke depan agar koordinasi gerakan tetap terjaga dengan baik. Gerakan 

tangan, pergelangan, lengan dan kaki harus merupakan suatu gerakan 

yang utuh dan harmonis, sedangkan pandangan pemain harus tetap 

mengikuti arah bola. 
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4. Passing Atas Guling Belakang 

Passing atas guling belakang digunakan apabila bola yang datang 

akan dipassing berada di depan tepat badan atau agak jauh dari badan, 

sedangkan ketinggiana bola berdaa di baawah bahu pemain, sehingga 

pemain tersebut sebelum melakukan passing atas harus mendekati bola 

dengan merendahkan tubuhnya. Cara pelaksanaan passing ats guling 

belakang tersebut adaalah sebagai berikut: 

a. Sikap persiapan: 

Pemain mengambil sikap siap normal, dengan keadaan 

seimbang labil, agar mudah bergerak dengan cepat. Kedua tangan siap 

di depan dada untuk persiapan melakukan gerakan passing atas guling 

belakang dengan sempurna. 

b. Sikap perkenaan: 

Ketika bola datang di depan badan dengan ketinggian bola 

lebih rendah dari bahu pemain, maka pemain harus bergerak dengan 

cepaat ke depan dan merendah, sehingga posisi bola berada di depan 

atas dahi pemain. Perkenaan bola dengan jari sama dengan perkenaan 

bola ketika melakukan passing atas dengan normal. Letak bola pada 

saat melakukan passing berada di depan atas dahi pemain, hanaya 

posisi pemain agak merendah dengan menyesuaikan ketinggian bola 

yang datang.  

Setelah tangan digerakkan ke atas untuk memantulkan bola 

dan pemain telah berhasil melakukan passing atas sambil merendah 

segera diikuti dengan gerakan lanjutan guling ke belakang. Untuk 

menjaaga keseimbangan badan dan koordinasi gerakan passing, 

ayunkan kaki ke depan dengan kaki ditekuk untuk membantu badan 

siap kembali jongkok dan dengan cepat siap untuk bermain lagi. Upaya 

menekuksalah satu kaku bertujuan utntuk membentuk badan menjadi 

setengah lingkaran, sedangkan kaki yang lain dijejakkan ke depan atas 

dalam keadaan lurus utnuk menambah percepatan bangun jongkok dan 

siap utnuk bermain lagi. (Gambar 3.15). 
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Gambar 3.15 Posisi Badan passing atas Guling Belakang 

5. Passing Atas Guling Ke Samping 

Teknik passing atas guling ke samping ini digunakan apabila bola 

yang datang dan akan dipassing berada di sebelah kanan atau kiri badan 

ketinggian bola lebih rendah dari bahu pemain, sehingga pemain tersebut 

sebelum melakukan passing atas harus mendekati bola dengan 

merendahkan tubuhnya. cara pelaksanaan passing atas guling ke samping 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sikap persiapan: 

Pemain mengambil sikap jongkok, dengan keadaan badan 

setimbang labil. kedua tangan siap di depan dada dengan pandangan 

dan konsentrasi selalu mengarah pada bola yang sedang dalam 

permainan. upaya tersebut dimaksudkan untuk persiapan melakukan 

gerakan passing atas guling ke samping dengan sempurna.  

b. Sikap perkenaan: 

Pelaksanaan passing atas guling ke samping ini sama dengan 

pelaksanaan passing atas normal. Yang penting untuk diperhatikan 

dalam teknik ini, pemain harus dapat bergerak ke samping dengan 

cepat dan berusaha agar posisi bola tetap berada di depan atas dahi 

pemain. Perkenaan bola dengan jari sama dengan perkenaan bola ketika 

melakukan passing atas dengan normal. Letak bola pada saat 

melakukan passing berada di depan atas dahi pemain, hanya posisi 

pemain agak merendah menyesuaikan dengan ketinggian bola yang 

datang. setelah jarijari tangan dan lengan memvoli bola ke arah depan 

atas, segera diikuti dengan gerakan lanjutan guling ke samping dengan 

pandangan tetap ke arah bola. Dagu ditarik ke dada, geseran badan 

hanya pada bahu bagian belakang dan punggug. Untuk menjaga 
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koordinasi, keseimbangan gerakan dan ketepatan mengerahkan bola, 

dapat ditunjang dengan melakukan gerakan setengah guling ke 

samping tersebut. (Gambar 3.16). 

 
Gambar 3.16 Posisi Badan passing atas Guling Samping 

c. Sikap akhir: 

Ketika bola telah terlepas dari jari-jari, maka lengan 

diluruskan ke depan atas dengan luwes, sebagai suatu gerakan 

lanjutan, pandanagn dan konsentrasi pemain harus tetap mengikut arah 

bola, kemudian segera bangun dengan cepat siap untuk bermain 

kembali. Keberanian dan semangat yang tinggi diperlukan oleh 

pemain untuk dapat melakukan passing atas guling belakang dan 

guling samping. Kedua teknik ini belum dapat dilatihkan sebelum anak 

latih menguasai secara baik teknik dasar passing atas normal. 

 

6. Passing Atas Sambil Meloncat 

Teknik passing atas dengan meloncat biasa digunakan apabila 

pemain melakukan mengadakan tipuan dan bermain cepat. Passing ini 

biasa dilakukan oleh smasher dan pengumpan yang berada di dekat net, 

dimana gerakan semula seperti akan melakaukan smash, tetepi ahirnya 

gerkan tersebut diubah menjadi passing atau umpan kepada kawan seregu. 

Cara pelaksanaan passing atas sambil meloncat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Sikap persiapan: 

Pemain mengambil sikap normal seimbang labil, dengan 

konsentrasi tetap ke arah bola. 
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b. Sikap perkenaan: 

Ketika bola datang di dekat net, dengan ketinggian di atas net, 

maka pemain dengan cepat bergerak mengambil posisi di bawah bola. 

Dengan bertumpu pada kedua kaki, pemain tersebut meloncat ke atas 

mirip dengan gerakan smash menyongsong bola. Pada titik tertinggi 

loncatan, dimana tangan telah siap melaksanakan passing atas, bola 

berada di depan atas dahi pemain. Bola dipantulkan sempurna dengan 

kekuatan meluruskan lengan ke depan atas sesuai dengan sasaran yang 

diinginkan. Perkenaannya sama dengan passing atas normal, hanya 

saja dilakukan dengan lompatan ke atas (Gambar 3.17). 

 
Gambar 3.17 Passing atas dengan Meloncat 

 

c. Sikap akhir: 

Pandangan mata selalu ke arah bola, pada saat mendarat 

usahakan dengan kaki mengeper dan tetap berada pada saat melakukan 

tumpuan meloncat sebelum melakukan passing. Gerakan passing 

dengan meloncat ini menuntut loncatan ke arah vertikal (atas), 

keseimbangan dan koordinasi gerakan harus baik. Passing sambil 

melompat ini mengeluarkan tenaga yang lebih banyak dibanding 

dengan passing atas normal, sehingga sebaiknya teknik ini digunakan 

apabila dipandang betul- betul perlu misalnya bola tinggi di dekat net.  

Beberapa kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat 

melakukan passing atas adalah: 

1) Pemain kurang cepat menempatkan diri di bawah bola dan malas 

menekuk lutut dalam sikap permulaan dan pelaksanaan. 
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2) Membuka jari-jari terlelu lebar dan lurus sehingga tidak membentuk 

cekungan setengah lingkaran jari-jari dan telapak tangan. 

3) Kedua siku terlalu keluar ke samping atau terlalu masuk ke dalam, 

sehingga jari-jari dan telapak tangan tidak dapat membentuk posisi 

setengah lingkaran secara sempurna. 

4) Perkenaan bola pada ujung jari-jari kurang luwes, mengakibatkan 

kuku robek atau bola bersentuhan dengan telapak tangan. 

5) Tangan, jari-jari selalu lemah kekuatannya karena kurang latihan. 

6) Gerakan yang dilakukaan kurang luwes. 

7) Lengan sudah lurus ke atas sebelum perkenaan bola, sehingga tidak 

ada kekuatan utuk melakukan passing ke depan atas pada saat bola 

menyentuh jari-jari. 

8) Gerkan jari, pols, lengan, badan, dan kaki kurang selaras dan tidak 

merupa-kan satu gerakan yang utuh. 

9) Kurangnya konsentrasi ke arah bola pada saat melakukan pasisng 

atas, sehingga menyebabkan terjadinya geraka-gerakan yang salah. 

10) Gerakan jari, pols tangan pada saat perkenaan bola terlalu ekspolsif 

(terlalu kuat) atau terlalu lemah, sehingga menghasilkan kualitas bola 

yang tidak baik. 

11) Kurangnya keberanian dalam mengambil bola jauh dengan meluncur, 

guling ke samping, maupun guling ke belakang sehingga arah bola 

tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 

 

(Scan kode QR Teknik Dasar Passing Bolavoli) 

 

D. Smash Bolavoli 

Teknik dasar yang paling dominan digunakan untuk meraih 

pundipundi point pada saat permainan bolavoli dilakukan adalah teknik 

dasar smash. Teknik ini berfungsi sebagai teknik serangan untuk lawan, 

walaupun sebenarnya dalam permainan bolavoli modern yang 
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berkembang pada saat ini bentuk serangan untuk mendapatkan pundi 

point dapat juga dilakukan dengan service, namun bentuk serangan yang 

paling dominan digunakan dalam permainan bolavoli adalah smash yang 

mempunyai ciriciri menukik, tajam, dan cepat. Dengan membentuk 

serangan pukulan yang keras waktu bola berada di atas jaring, untuk 

dimasukkan ke daerah lawan. Untuk melakukan smash dengan baik perlu 

memperhatikan faktor berikut: awalan, tolakan, pukulan, dan pendaratan. 

Teknik smash Menurut Iwan Kristianto (2003) “Smash adalah 

pukulan keras yang biasanya mematikan karena bola sulit diterima atau 

dikembalikan.” Spike adalah merupakan bentuk serangan yang paling 

banyak digunakan untuk menyerang dalam upaya memperoleh nilai suatu 

tim dalam permainan voli. Sedangkan Menurut Muhajir (2006) “Teknik 

dalam permainan bolavoli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola 

dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan yang 

berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Menurut pendapat M. 

Mariyanto (2006 ) “Smash adalah suatu pukulan yang kuat dimana tangan 

kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas , sehingga jalannya 

bola terjal dengan kecepatan yang tinggi, apabila pukulan bola lebih 

tinggi berada di atas net , maka bola dapat dipukul tajam ke bawah.” 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Teknik Smash 

atau spike adalah cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai 

dengan peraturan permainan untuk mencapai pukulan keras yang 

mematikan permainan lawan sehingga dapat menghasilkan point. 

1. Jenis-Jenis Smash 

a) Quick Smash 

Menurut Sugiono (1997) teknik quick smash digunakan untuk 

mengembangkan permainan cepat dalam melakukan variasi-variasi 

serangan ke daerah lawan. Roesdiyanto (1992) mengungkapkan 

teknik quick smash digunakan untuk bermain cepat dan untuk 

variasi-variasi serangan. Bila regu telah menguasai teknik quick 

smash ini dapat menerapkan di dalam pertandingan seni gerak dan 

mutu permainan kelihatan lebih enak untuk dilihat. Apabila teknik 

quick smash telah dikuasai oleh suatu regu dan diterapkan dalam 

suatu pertandingan, maka gerakan gerakan yang dilakukan dalam 

permainan lebih variatif dan menarik serta permainan bisa 

dikategorikan permainan tingkat tinggi. 

Teknik smash pull digunakan untuk mengembangkan 



 

95 | Blended Learning Bolavoli   

permainan cepat dalam melakukan variasi-variasi serangan ke daerah 

lawan. Apabila teknik smash pull telah dikuasai oleh suatu regu, dan 

diterapkan dalam suatu pertandingan, maka gerakan-gerakan yang 

dilakukan dalam suatu permainan kelihatan lebih menarik dan 

variatif. Dengan menggabungkan pola serangan normal smash, semi 

smash dan pull smash, maka permainan sudah termasuk dalam 

kategori memiliki teknik yang tinggi (Gambar 3.18) 

 
Gambar 3.18  Awalan, Tumpuan dan Perkenaan Pull Smash 

 

1) Sikap Persiapan: 

Smasher mengambil awalan dengan sikap normal dan 

labil. Pandangan dan konsentrasi selalu ditujukan kearah bola 

yang sedang dipassing ke pengumpan. Orientasi terhadap bola 

dan kemampuan lawan untuk melakukan block sangat diperlukan 

oleh smasher. 

2) Sikap Tolakan: 

Ketika bola yang dipassing teman satu regu telah 

mencapai ke pengumpan secara enak dan situasi pertahanan 

lawan (block) memungkinkan untuk ditembus dengan serangan 

smash pull, maka smasher mengaambil awalan secepat mungkin. 

Timing meloncat sebelum bola diumpan berjarak satu jangkauan 

lengan smasher dengan bola yang akan diumpankan. Smasher 

menunggu dan siap melayang di atas net, dengan tangan ditarik 

ke atas untuk mengambil awalan, dan segera memukul bola yang 

disajikan persis di depan tangan pemukul. 

3) Sikap Perkenaan: 
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Lakukan loncatan setinggi-tingginya dengan memukul 

bola secepat-cepatnya, terutama gerakan pols tangan yang cepat 

sangat membantu kerasnya pukulan. Loncatan smasher harus 

dilakukan secara vertikal (ke atas), jangan sampai melakukan 

loncatan ke arah depan net (pengumpan). Jagalah koordinasi 

gerakan dan keseimbangan pada saat melayang di udara, jangan 

sampai menyentu net. 

4) Sikap Akhir Gerakan: 

Pandangan dan konsentrasi diarahkan kepada bola yang 

akan di smash. Setelah memukul bola, maka smasher harus 

mendarat dengan kedua kaki dengan mengeper, setelah mendarat 

di tanah maka smasher harus siap untuk bermain kembali. 

Pelaksanaan smash pull memerlukan kerjasama dan 

koordinasi yang baik antara pengumpan dengan smasher. Kunci 

utama keberhasilan smash ini lebih besar ditentukan oleh 

kemampuan pengumpan dalam menyajikan bola, karena smasher 

telah meloncat terlebih dulu sebelum bola diumpankan, sehingga 

tepat atau tidaknya bola tersebut tergantung kemampuan 

pengumpan dalam menyajikan bola. Feeling dan konsentrasi yang 

tinggi merupakan sikap yang sangat mendukung bagi pengumpan 

dan smasher dalam menunjang keberhasilan melakukan smash 

pull. 

 
(Scan kode QR Teknik Dasar Quick Smash Bolavoli) 

 

b) Open Smash 

Menurut Roesdiyanto (1992) “Open Smash dilakukan dengan 

melakukan pukulan dengan melambungkan bola cukup tinggi yaitu 

lebih dari 3 meter dan bolanya dalam keadaan tenang”. Usahakan 

bola selama menempuh lintasannya berjarak 20-30 cm dari net. Jarak 
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bola jatuh berada di sekitar daerah yang letaknya sejauh setengah 

jarak dari yang diukur di tempat set-uper berdiri sampai kepada titik 

proyeksi ditempat permulaan spiker mengambil awalan. Seorang 

pemain untuk dapat melakukan smash normal harus memperhatikan 

proses pelaksanaan smash. Proses melakukan smash dapat dibagi 

dalam empat tahap: saat mengambil awalan, saat melakukan tolakan, 

saat melakukan pukulan, dan saat melakukan pendaratan (Gambar 

3.19) 

Gambar 3.19 Langkah Awalan Smash Normal Sikap 

 

1) Sikap Persiapan: 

Pemain mengambil sikap siap normal, pada saat 

melakukan langkah awalan sampai dengan tolakan ke atas. 

Pemain mengambil posisi berjarak 3 meter sampai dengan 4 

meter dari net. Dengan posisi bahu condong ke depan, berat 

badan bertumpu pada kedua kaki selama gerak dimulai pada 

sikap persiapan. 

2) Langkah Awalan: 

Ambillah langkah-langkah dasar sesuai dengan kebiasaan 

masing-masing individu. Smasher melakukan awalan dengan 

melangkah pada saat bola mencapai titik tertinggi di atas net. 

Posisi bahu kiri selalu lebih dekan dari net dibanding dengan 

bahu kanan. Yang perlu diperhatikan smasher adalah berapa 
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ketinggian bola, kecepatan dan lintasannya, dengan cara 

memahami situasi bola diharapkan smasher dapat mengambil 

timing yang tepat, kedua lengan ditarik ke belakang, berat badan 

berangsur-angsur merendah untuk membantu waktu 

siap.Langkah kaki kanan lebih panjang dan lebih cepat dibanding 

dengan langkah kaki kiri (bagi yang tidak kidal). Posisi kaki 

sejajar, dengan keki kiri sedikit agak di depan sebagai persipan 

melakukan loncatan ke arah vertikal. Ayunkan kedua lengan ke 

belakang atas sebatas kemampuan. Badan siap untuk meloncat 

dengan berat badan lebih banyak bertumpu pada kaki kiri. 

3) Sikap Menolak: 

Langkah kaki pada saat meangmbil awalan dilanjutkan 

dengan menekuk kedua lutut untuk membantu melakukan tolakan 

ke atas. Tolakan dimulai dengan tumit dan jari kaki menghentak 

lantai dan mengayunkan kedua lengan ke depan saat bersamaan 

dengan kedua kaki mendorong ke atas. Tapak kaki, pergelangan 

kaki, pinggul dan tubuh digerakkan secara serasi untuk 

memperoleh gerakan yang sempurna. Gerakan eksplosif dan 

loncatan vertikal dilakukan pada saat melakukan tolakan. 

4) Sikap Pukulan (perkenaan) Bola: 

Setelah tolakan dilakukan, pada saat melayang di udara 

kedua kaki harus lemas tergantung dan tangan kanan (tangan 

yang digunakan untuk memukul bola) bagi yang tidaak kidal siap 

memukul bola, dengan lengan diangkat sehingga lengan atas 

tangan kanan tegak lurus dengan badan. Pada saat lompatan dan 

raihan tangan telah mencapai titik tertinggi, maka pukulan bola 

segera dilakukan. Jarak smasher dengan bola diperkirakan sejauh 

jangkauan lengan. Pukulan dilakukan pada bagian atas tengah 

bola dengan perkenaan pada telapak tangan, pada saat melakukan 

pukulan maka gerakan lecutan pergelangantangan aktif 

menghentak ke depan dengan telapak tangan dan jari-jari 

menutupi atas bola diikuti dengan lecutan badan. Usahakan pada 

saat terjadi sentuhan dengan bola, lengan dalam posisi sepanjang 

mungkin. Pukulan smash ini akan lebih sempurna apabila dengan 

pukulan smash tersebut dapat menimbulkan putaran bola atas (top 

spin) dan dengan cepat turun dilantai.  
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Gambar 3.20 Tolakan dan Perkenaan Smash Normal 

 

5) Sikap Mendarat: 

Setelah melakukan smash pemain mendarat dengan dua 

kaki secara lentur (mengeper). Pada saat mendarat lutut lentur 

untuk meredam benturan kaki dengan lantai. Pendaratan 

dilakukan dengan jari-jari kaki (telapak kaki bagian depan). 

Usahakan tempat pendaratan tidak bergeser jauh dengan tempat 

pada saat melakukan tolakan. Setelah smasher berhasil mendarat 

dengan baik, maka segera mengambil sikap siap normal untuk 

bermain. 

 
(Scan kode QR Teknik Dasar Open Smash Bolavoli) 

 

c) Semi Smash 

Menurut Roesdiyanto (1992) Teknik ini dilakukan seperti 

pada saat melakukan spike normal. Perbedaan terletak pada 

perkenaan bola dan ketinggian bola, teknik dilakukan dengan pemain 
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yang akan melakukan spiker lebih dahulu bergerak sebelum bola 

sampai pada set- uper. Set-uper memberikan bola tidak lebih dari 2 

meter di atas net. Sugiono (1997) mengatakan,”Pengambilan sikap 

persiapan, sikap menolak (tumpuan), sikap perkenaan bola, dan sikap 

pendaratan sama dengan smash open. Perbedaannya terletak pada 

saat pengambilan awalan oleh smasher dan penyajian bola dari 

pengumpan”. 

Pengambilan sikap persiapan, sikap menolak (tumpuan), sikap 

perkenaan bola, dan sikap pendaratan sama dengan uraian pada 

smash normal. Perbedaannya terletak pada saat pengambilan awalan 

oleh smasher dan penyajian bola dari pengumpan (Gambar 3.21) 

Smasher mengambil posisi disekitar garis serang. Ketika bola 

telah terlepas dari kawan seregu dan bola menuju ke pengumpan, 

maka pada saat itu smasher harus sudah mengambil awalan dengan 

melangkaah ke depan mendekati pengumpan. Ketika pengumpan 

telah menyajikan bola setinggi 1 meter di atas net, maka secepatnya 

smasher segera menolak ke atas dan memukul bola. Sesudah itu 

smasher mendarat kembali di tanah tidak terlalu jauh dari tempat 

dimana smasher tersebut melakukan tolakan. Di dalam melakukan 

smash semi diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara 

pemain yang melakukan passing, pengumpan dan smasher. Bola 

untuk smash semi harus ditempatkan di depan atas pengumpan dengan 

bola tegak setinggi maksimal 1 meter. 

 
Gambar 3.21 Awalan, Tumpuan dan Perkenaan Smash Semi 
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(Scan kode QR Teknik Dasar Semi Smash Bolavoli) 

 

2. Gerakan Smash 

a) Awalan 

Berdiri dengan salah satu kaki di belakang sesuai dengan 

kebiasaan individu (tergantung smasher normal atau smasher kidal). 

Langkahkan kaki satu langkah ke depan (pemain yang baik, dapat 

mengambil ancangancang sebanyak 2 sampai 4 langkah), kedua 

lengan mulai bergerak ke belakang, berat badan berangsur-angsur 

merendah untuk membantu tolakan. 

b) Tolakan/tumpuan 

Langkahkan kaki selanjutnya, hingga kedua telapak kaki 

hampir sejajar dan salah satu kaki agak ke depan sedikit untuk 

mengerem gerak ke depan dan sebagai persiapan meloncat kearah 

vertical. Ayunkan kedua lengan ke belakang atas sebatas 

kemampuan, kaki ditekuk sehingga lutut membuat sudut ±110º, 

badan siap untuk meloncat dengan berat badan lebih banyak bertumpu 

pada kaki yang di depan. 

Mulailah meloncat dengan tumit & jari kaki menghentak 

lantai dan mengayunkan kedua lengan ke depan atas saat kedua kaki 

mendorong naik keatas.Telapak kaki, pergelangan tangan, pinggul 

dan batang tubuh digerakkan serasi merupakan rangkaian gerak yang 

sempurna. Gerakan eksplosif dan loncatan vertikal. 

Pada saat melakukan tumpuan loncatan untuk smash maka 

seorang atlet bolavoli akan menekuk tungkai dengan sumbu putar 

pada persendian articulatio genue (lutut) untuk memperoleh kekuatan 

tolakan. Hal ini sejalan dengan prinsip memperkecil momen inersia 

dari gerakan tungkai tersebut.Prinsip momen inersia adalah 

hambatan. Jika hambatan diperkecil dengan cara menekuk lutut pada 
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saat melakukan tumpuan loncatan, maka hambatan gerakan loncatan 

nya akan kecil sehingga dapat menghasilkan tolakan yang maksimal. 

Sama halnya dengan momentum (pada gerak linier), Bila sebuah 

benda bergerak memutar/rotasi, akan terjadi momentum sudut yang 

besarnya sesuai dengan rumus berikut: 

L = J x ω.  

L = Momentum sudut;  

J = Momen inertia; 

ω = kecepatan sudut. 

 

Jika pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka 

momentum sudut tersebut besarnya tetap sama. Berdasarkan 

kekekalan momentum sudut, maka:Bila mula-mula J kecil, kemudian 

menjadi besar, maka kecepatan sudut ω menjadi lebih besar atau Bila 

J kecil, maka ω-nya besar, kemudian berdasar kekelan. Bila J besar, 

maka ω kecil. 

Gerakan ini dimana gerakan yang lebih dominan gerak putar, 

dalam tumpuan smash bolavoli manfaatkan seluruh segmen tungkai 

untuk ditekuk pada persendiannya sehingga momen inertia menjadi 

lebih kecil. Momen inertia yang kecil menyebabkan kecepatan 

sudutnya besar. Sehingga menghasilkan tolakan yang kuat. Selain itu 

daya otot harus dikerahkan secara maksimal. Daya otot harus 

dikerahkan ketika seorang atlet bergerak atau mempercepat suatu 

benda dan memberinya momentum. Daya yang dikerahkan atlet 

selalu memerlukan waktu. Ketika atlet mengerahkan sejumlah daya 

tertentu pada suatu objek dengan waktu tertentu, maka atlet tersebut 

sudah menerapkan impulse pada objek tersebut. Di samping itu, atlet 

dapat menerapkan suatu impulse pada tubuhnya sendiri, atau pada 

atlet lain. 

c) Memukul Bola 

Jarak bola di depan atas kepala sejangkauan lengan pemukul, 

segera lecutkan lengan ke belakang kepala dan dengan cepat lecutkan 

ke depan sejangkauan lengan terpanjang dan tertinggi terhadap 

bola.Pukul bola secepat dan setinggi mungkin, perkenaan bola 

dengan telapak tangan tepat di atas tengah bola bagian atas. 

Pergelangan tangan aktif menghentak ke depan dengan telapak tangan 

& jari menutup bola. 
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Setelah perkenaan dengan bola, lengan pemukul membuat 

gerakan lanjutan ke arah garis tengah badan (gerak retrofleksi), 

Gerakan lecutan lengan, telapak tangan, togok, tangan yang tidak 

memukul, dan kaki harus harmonis dan eksplosif untuk menjaga 

keseimbangan saat berada di udara. Pukulan yang benar akan 

menghasilkan jalannya bola yang keras dan cepat menurun ke tanah 

dengan putaran yang cepat ke arah depan (top spin). Pukulan menjadi 

penting untuk menunjukkan pukulan yang terkuat. Dengan kuatnya 

pukulan memberikan peluang untuk mendapatkan point. 

Pergelangan tangan aktif menghentak ke depan dengan 

telapak tangan dan jari menutup bola yang merupakan gerak fleksi 

pergelangan tangan dengan melibatkan otot flexor carpi radialis dan 

otot flexor pollicis longus pada sendi pergelngan tangan yang bersifat 

ellipsoidea (sendi bujur telur). Setelah perkenaan dengan bola, lengan 

pemukul membuat gerakan lanjutan ke arah garis tengah 

badan (gerak retrofleksi) yang melibatkan otot deltoideus, otot 

pectoralis major,dan otot lactisimus dorsi, dengan diikuti gerak tubuh 

membungkuk (gerak fleksi togok) yang melibatkan otot abdominis 

dan otot pectineus. Gerakn lecutan lengan, telapak tangan, togok, 

tangan yang tidak memukul, dan kaki harus harmonis dan eksplosif 

untuk menjaga keseimbangan saat berada di udara. 

Pukulan yang benar akan menghasilkan jalannya bola yang 

keras dan cepat menurun ke tanah dengan putaran yang cepat ke arah 

depan (top spin). Pukulan menjadi penting juga untuk menunjukkan 

pukulan yang terkuat. Dengan kuatnya pukulan memberikan peluang 

untuk mendapatkan poin. Saat memukul, otot yang terlibat langsung 

adalah kelompok bahu seperti deltoid, travezeus dan triceps serta otot 

lengan bagian bawah. 

d) Mendarat 

Mendarat dengan kedua kaki mengeper. Lutut lentur saat 

mendarat untuk meredam perkenaan kaki dengan lantai, mendarat 

dengan jari-jari kaki (telapak kaki bagian depan) dan sikap badan 

condong ke depan. Usahakan tempat mendarat kedua kaki hampir 

sama dengan tempat saat meloncat. Perubahan luas permukaan 

tumpuan dengan memperkecil bidang tumpuan untuk pendaratan 

maka sikap atau posisi tubuh akan semakin labil. Sesuai dengan 

bunyi hukum kesetimbangan kedua “Stabilitas berbanding lurus 
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dengan luas bidang tumpuannya. (Hidayat 1997).” Untuk melakukan 

gerakan pendaratan diperlukan posisi tubuh yang labil, pada saat awal 

mendarat dengan ujung kaki sebagai awal tumpuan sehingga badan 

akan lebih mudah digerakkan. Gerakan pendaratan ini selanjutnya 

menganut pengertian dari hukum kesetimbangan pertama yaitu 

“Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi dari titik 

berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. 

Hidayat (1997).” Dalam gerakan pendaratan ini setelah 

bertumpu pada ujung kaki sebagai awal tumpuan kemudian berlanjut 

dengan seluruh telapak kaki untuk merubah posisi tubuh menjadi 

stabil serta menggunakan posisi tumpuan kaki selebar bahu dan 

membuat tubuh dalam keadaan setimbang. 

 

E. Block Bolavoli 

Dalam olahraga Bolavoli, salah satu teknik dasar yang dikenal 

adalah block. Teknik ini muncul pada saat lawan melakukan smash dan 

pemain yang bertahan meloncat di depan net dan merintangkan tangan 

untuk membendung jalannya bola hasil serangan lawan. Bendungan 

merupakan pertahanan pertama dari serangan lawan. Pada dasarnya block 

adalah sebuah Teknik dengan cara merintangi atau menghalangi musuh 

ketika sedang melakukan serangan di depan net dengan cara mengangkat 

lengan tinggi-tinggi di atas jaring, pada tempat yang diduganya menjadi 

arah jalannya bola. Dalam melakukan block setiap pemain harus memilki 

koordinasi baik secara individu maupun dengan rekan satu tim untuk 

menghasilkan block yang baik. Block adalah kunci pertahanan dalam 

permainan bolavoli karena berada pada garis pertama dalam membendung 

serangan lawan. Secara umum dapat mengurangi tingkat efektifitas dari 

sebuah serangan. Block bisa dilakukan secara tunggal atau berpasangan. 

Pada perkembangan bolavoli, memblockir adalah keterampilan kecil. 

Frekuensi penggunaan block menjadi yang paling kecil karena pemain 

penyerang lawan umumnya tidak selalu konsisten. Seiring 

berkembangnya waktu maka block menjadi sangat penting karena 

bertambahnya variasi serangan lawan (Coaches manual for volleyball, 

2002). Dalam melakukan block setiap pemain harus memilki koordinasi 

baik secara individu maupun dengan rekan satu tim untuk menghasilkan 

block yang baik. 

Block dalam bolavoli dapat dibedakan menjadi block tunggal dan 
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block ganda atau berkawan. Menurut Roesdiyanto (1989:56) pembagian 

teknik dasar Block menurut definisinya: (1) Block tunggal adalah sarana 

bendungan yang dilakukan oleh satu orang untuk menahan serangan dari 

pihak lawan. Untuk dapat melakukan teknik Block tunggal dengan baik 

perlu diperhatikan tahapan-tahapan untuk melakukannya yaitu 

mengadakan langkah ke kiri atau ke kanan, meloncat ke atas dengan 

tumpuan dua kaki, mendarat dengan dua lengan untuk menguasai bola, 

mendarat dengan dua kaki untuk menguasai bola (Gambar 3.22). (2) 

Block berkawan adalah dengan melakukan dua orang secara bersamaan. 

Pada block berkawan ini yang paling penting adalah bahwa setiap pemain 

harus menyesuaikan diri terhadap arah bola dan usahakan tolakan keatas 

bersama-sama sehingga tangan keseluruhan betul-betul merupakan satu 

bidang yang luas (Gambar 3.23).  

 

Gambar 3.22 Sikap Saat Melakukan Block Tunggal 

 

  
 

Gambar 3.23 Sikap Saat Melakukan Block Berkawan 
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1. Gerakan Block Bolavoli 

Dalam dunia olahraga aktifitas yang dilakukan hampir 

keseluruhan adalah aktifitas gerak. Prinsip-prinsip gerakan akan sangat 

menjadi perhatian dalam hubungannya memperoleh gerak tubuh yang 

baik dan efisien. Teknik dasar block bolavoli juga memerlukan kajian 

terhadap gerak yang sangat dalam. Rangakaian gerakan dalam teknik 

block memerlukan kajian mekanis untuk dapat memperoleh tingkat 

efisiensi dari gerakannya sehingga penguasaan tekniknya maksimal. 

Urutan teknik block dalam bolavoli dilaksanakan dengan prinsipprinsip 

mekanis untuk melakukan rangkaian terhadap gerakan selanjutnya. 

Teknik Block adalah suatu teknik dasar dalam bolavoli yang 

gunanya untuk pembendung pertama serangan dari lawan. 

(Roesdiyanto,1989). Penguasaan teknik block sangat dianjurkan sebab 

dengan memiliki block yang baik akan menjadikan suatu regu bermain 

dengan efektif dan efisien. Dalam teknik dasar block bolavoli selain 

penguasaan keterampilan yang baik, diperlukan kondisi fisik tertentu 

sebagai pendukung pelaksanaan block pada saat permainan. Dalam 

olahraga bolavoli, block tentunya memerlukan kondisi fisik yang baik 

dalam melakuannya. Olahraga bolavoli merupakan olahraga yang 

mengerahkan kemampuan fisik yang tinggi dikarenakan gerakan-

gerakannya sangat kompleks, sehingga menuntut kerja dari berbagai 

sistem yang terkait dengan fisik akan lebih berat. Ditinjau dari 

karakteristik geraknya yang membutuhkan koordinasi antara berbagai 

komponen fisik, maka tuntutan kondisi fisik yang baik akan sangat 

mendukung. Harsono (1988) “Jadi, sebelum diterjunkan ke dalam 

gelanggang pertandingan, seorang atlet harus sudah berada dalam suatu 

kondisi fisik dan tingkatan fitnes yang baik untuk menghadapi intesitas 

kerja dan segala macam stress yang bakal dihadapinya dalam 

petandingan.” Komponen kondisi fisik dalam bolavoli terdiri dari daya 

tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan kelincahan, daya ledak, dan 

stamina (Bertucci,1982). Komponen kondisi fisik dalam Block bolavoli 

akan dijabarkan sebagai berikut. Tinjauan mekanis terhadap rangkaian 

gerakan block bolavoli adalah sebagai berikut: 

a) Sikap awal 

Berdiri tegak bertumpu pada kedua kaki menghadap ke net, 

kedua tangan diletakkan di depan dada dan telapak tangan posisi 

membuka. Sikap awal untuk menentukan efisiensi gerakan yang 
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dilakukan. Untuk mendapatkan efisiensi gerakan dalam melakukan 

block maka posisi tangan ditemptkan di depan dada sehingga dapat 

memperhitungkan ketepatan dengan bola pada saat melakukan block 

di depan net. 

Untuk sikap awal ini menganut pengertian dari hukum 

kesetimbangan pertama yaitu “Badan selalu dalam keadaan 

setimbang selama proyeksi dari titik berat badan tersebut jatuh dalam 

bidang tumpuannya. Hidayat (1997).” Dalam perlakuan sikap awal 

ini masih menggunakan posisi berdiri dengan tumpuan kaki selebar 

bahu dan membuat tubuh dalam keadaan setimbang karena sebagai 

awal persiapan menuju gerakan selanjutnya. 

b) Tumpuan Loncatan 

Dasar analisis mekanika geraknya menggunakan hukum 

Kesetimbangan. Untuk perlakuan tumpuan loncatan menggunakan 

dua kaki untuk menumpu dan ujung kaki sebagai tolakan. Tumpuan 

kaki pada saat akan melakukan latihan Block di depan net. Bertumpu 

pada kedua kaki kemudian dorong badan ke atas menggunakan tumit 

dan kekuatan otot tungkai. Untuk mekanisme gerakan tumpuan 

loncatan dibutuhkan perubahan luas permukaan tumpuan. Dengan 

memperkecil bidang tumpuan maka sikap atau posisi tubuh akan 

semakin labil. Sesuai dengan bunyi hukum kesetimbangan kedua 

“Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. 

(Hidayat,1997).” Untuk melakukan gerakan loncatan diperlukan 

posisi tubuh yang labil sehingga badan akan lebih mudah digerakkan. 

Posisi tungkai diharapkan lurus sehingga tidak menjadi beban 

pada saat melakukan loncatan ke atas. Loncatan ke atas juga akan 

dipengaruhi oleh posisi anatomis tubuh pada saat meloncat sehingga 

dapat menghasilkan loncatan maksimal. Pada saat melakukan 

tumpuan loncatan untuk block maka seorang atlet bolavoli akan 

menekuk tungkai dengan sumbu putar pada persendian articulatio 

genue (lutut) untuk memperoleh kekuatan tolakan. Hal ini sejalan 

dengan prinsip memperkecil momen inersia dari gerakan tungkai 

tersebut. Prinsip momen inersia adalah hambatan. Jika hambatan 

diperkecil dengan cara menekuk lutut pada saat melakukan tumpuan 

loncatan, maka hambatan gerakan loncatan nya akan kecil sehingga 

dapat menghasilkan tolakan yang maksimal. Posisi tungkai 

diharapkan lurus sehingga tidak menjadi beban pada saat melakukan 
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loncatan ke atas. Loncatan ke atas juga akan dipengaruhi oleh posisi 

anatomis tubuh pada saat meloncat sehingga dapat menghasilkan 

loncatan maksimal. 

Kelincahan dan kecepatan adalah aspek integral dari hampir 

setiap manuver defensif dan ofensif yang dilakukan oleh pemain voli, 

Lidor dan Ronie (2010). Dalam olahraga, misalnya dalam bolavoli, 

seorang pemain bolavoli yang tidak lincah akan sulit mendapatkan 

bola, dan bila telah mendapatkan bola akan sulit menguasai bola, 

karena pergerkannya berat dan mudah dimentahkan, karena dia tidak 

memiliki kelincahan, jadi penting juga seorang atlet memiliki 

kelincahan. Kelincahan itu sendiri dapat diartikan kemampuan 

seseorang untuk melakukan perubahan arah dengan cepat dan tanpa 

kehilangan keseimbangan. 

Dalam melakukan block pada saat pertandingan akan terjadi 

pergeseran posisi sesuai dengan arah serangan dari lawan. 

Perpindahan tempat yang dilakuakn pemain harus secara cepat agar 

dapat membendung serangan dari lawan. dalam pertandingan 

bolavoli terdapat banyak variasi serangan yang digunakan untuk 

membongkar pertahanan lawan. Dibutuhkan gerakan yang cepat dan 

kemampuan berpindah dengan singkat agar dapat menjangkau daerah 

titik serangan lawan. Dalam pergeseran tersebut membutuhkan 

kelincahan gerak yang cukup baik sehingga pemain mampu 

mengubah arah gerakan secara cepat sehingga serangan dapat 

terbendung dengan baik. 

c) Loncatan 

Gerakan ini dimana gerakan yang lebih dominan gerak putar, 

misalnya dalam tumpuan loncatan, manfaatkan seluruh segmen 

tungkai untuk ditekuk pada persendiannya sehingga momen inertia 

menjadi lebih kecil. Momen inertia yang kecil menyebabkan 

kecepatan sudutnya besar. Sehingga akan menghasilkan tolakan yang 

kuat.Posisi tungkai diharapkan lurus karena untuk tetap menjaga titik 

berat badan berada di tengah antara tungkai dan togok sehingga 

memungkinkan sikap seluruh badan tetap tegak. Posisi togok juga 

diharapkan tetap tegak pada saat melakukan loncatan. Hal ini 

bertujuan untuk menghasilkan loncatan maksimal secara vertikal 

sehingga jangkauan yang diperoleh tetap maksimal. Posisi togok 

yang lurus pada saat melakukan loncatan ke atas diharapkan untuk 
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menjaga kestabilan serta titik berat badan tetap pada posisinya. 

Dalam awalan block komponen fisik utama yang dibutuhkan 

adalah power dari otot tungkai. Harsono (1988) menjelaskan: “Power 

adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekutan maksimal dalam 

waktu yang sangat cepat. Pada olahraga bolavoli daya ledak otot ini 

diperlukan untuk melakukan gerakangerakan yang kuat dan cepat 

seperti gerakan meloncat pada saat melakukan smes, dan block. 

Pemain diharuskan memiliki daya ledak dari otot tungkai yang baik 

agar ketika melakukan bendungan dapat meraih ketinggian yang 

maksimal dan menutup daerah serangan di atas net dengan baik. 

d) Perkenaan 

Setelah melayang di udara maka pada saat bola dipukul oleh 

smasher, segeralah tangan dihadapkan ke arah datangnya bola dan 

blocker berusaha menguasai bola tersebut. Pada saat perkenaan 

tangan dengan bola, pergelangan tangan digerakkan secara aktif agar 

tangan dapat menekan bola dari arah atas depan ke bawah secara 

tepat. Jari- jari kedua tangan pada saat pekenaan ditegangkan agar 

tangan dan jari dalam keadaan cukup kuat untuk menerima tekanan 

bola yang keras. Saat perkenaan yang baik ialah bila saat sebelum 

dipukul tangan blocker benarbenar telah dapat mengurung bola 

(Gambar 3.24). 

 

 
Gambar 3.24 Sikap Saat Melakukan Block  

Dalam olahraga bolavoli tentunya memerlukan kondisi fisik 
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yang baik dalam melakuannya. Salah satu komponen fisik yang 

diperlukan adalah kekuatan. Kekuatan yang diutamakan dalam hal ini 

adalah kemampuan otot untuk memainkan bola. Kekuatan otot 

menurut Hidayat (1996) adalah kemampuan otot untuk melawan 

beban (load) atau tahanan (resistance). Pada olahraga bolavoli 

kekuatan otot ini diperlukan untuk mengatasi beban yang terdapat 

pada saat bermain olahraga bolavoli, dan aplikasinya lebih kepada 

daya dukung untuk komponen power otot yang digunakan. Block 

dalam bolavoli membutuhkan kekuatan dari segmen-segmen otot 

tubuh tertentu yang terlibat dalam gerakan tekniknya. 

Pada saat pemain melakukan block dibutuhkan kekuatan dari 

otot lengan untuk menahan jalannya bola hasil serangan lawan. 

Tangan yang direntangkan di depan net diharuskan dapat menahan 

jalannya bola agar kembali ke daerah lawan atau bola tidak mengarah 

keluar lapangan setelah menyentuh tangan sehingga mengakibatkan 

poin untuk lawan. Dengan memiliki kekuatan otot lengan yang baik 

maka bendungan serangan bisa berjalan dengan sempurna. Posisi 

tangan juga harus tepat agar dapat membentuk bendungan serangan 

yang baik. 

Dalam block juga melibatkan kekuatan otot perut sebagai 

pendukung geraknya. Kekuatan otot perut dalam block bolavoli 

dibutuhkan untuk mempertahankan posisi badan pada saat meloncat. 

Otot perut (abdomen) juga dapat membantu memperkuat bendungan 

serangan karena posisi tubuh pada saat meloncat yang sempurna. 

Latihan-latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot perut sangat 

dibutuhkan oleh pemain bolavoli. 

e) Pendaratan 

Pendaratan menggunakan tumpuan dua kaki dengan luas 

permukaan tumpuan selebar bahu. Luas permukaan tumpuan 

mempengaruhi kestabilan posisi pendaratan sehingga dapat kembali 

ke posisi awal dengan sempurna. Sesuai dengan bunyi hukum 

kesetimbangan kedua “Stabilitas berbanding lurus dengan luas 

bidang tumpuannya. (Hidayat,1997).” Untuk melakukan langkah ke 

samping diperlukan posisi tubuh yang labil sehingga badan akan 

lebih mudah digerakkan. Bertumpu dengan menggunakan ujung kaki 

untuk mempermudah langkah ke samping dan mempermudah untuk 

melakukan rangkaian gerakan selanjutnya dengan ujung kaki sebagai 
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tumpuan loncatan. 

Selain kekuatan otot oerut dibutuhkan juga kekuatan otot 

tungkai dari pemain. Hal ini berguna ketika pemain mendarat dengan 

tumpuan dua kaki saat selesai melakukan block . Pemain 

membutuhkan kekuatan otot tungkai yang baik agar dapat 

mempertahankan posisi pendaratan dengan baik setelah loncatan. 

Apabila dapat mempertahankan posisi pendaratan yang baik maka 

pemain akan dapat berkonsentrasi untuk gerakan selanjutnya apabila 

permainan masih berjalan. 

f) Sikap Akhir 

Setelah bola mengenai tangan maka segera tangan ditarik dan 

posisi tangan berada pada posisi seperti pada saat persiapan. 

Selanjutnya mendarat kembali dengan tumpuan dua kaki. Dalam 

pemberian latihan penguasaan teknik Block dalam bolavoli harus 

diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi dan berhubungan 

dengan pelaksanaan latihannya serta pembuatan program latihannya. 

 
(Scan kode QR Teknik Dasar Block Bolavoli) 

Rangkuman  

Permainan bola voli merupakan permainan beregu yang terdiri 

dari dua kelompok yang akan saling bertanding, dimana setiap kelompok 

terdiri dari 6 orang yang menempati lapangan petak masing-masing yang 

dibatasi oleh net, tiap kelompok harus berusaha memukul bola sampai 

melewati net dan akan mendapat poin 1 jika bola berhasil jatuh ke petak 

lawan (rally point), permainan selesai apabila salah satu tim mencapai 

angka 25. Dalam kedudukan 24-24, permainan dilanjutkan sampai 

tercapai selisih 2 (dua) angka.  

Service merupakan serangan pertama yang digunakan dalam 

permainan bolavoli. Service yang baik adalah service yang menyulitkan 

pertahanan lawan untuk melakukan serangan. Ditinjau dari pelaksanaan 
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memukul bola service dibagi menjadi 2 macam yaitu: (a) service tangan 

bawah, dan (b) service tangan atas. Berdasarkan gerakan atau putaran bola 

hasil service dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu: (1) top spin, arah 

putaran bola ke depan, (2) back spin, arah putaran bola ke belakang, (3) in 

side spin, arah putaran bola ke arah samping dalam, (4) out side spin, arah 

putaran bola ke arah samping luar, dan (5) float, bola mengapung (tanpa 

putaran). 

Passing adalah memainkan bola kepada teman satu regu dengan 

teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun serangan kepada 

regu lawan. Terdapat dua macam passing: yaitu passing atas dan passing 

bawah. Passing bawah adalah upaya seorang pemain bolavoli memainkan 

bola kepada teman satu regu menggunakan teknik tertentu, dengan 

perkenaan pada kedua lengan. Sedangkan passing atas adalah upaya 

seorang pemain bolavoli memainkan bola kepada teman satu regu 

menggunakan teknik tertentu, dengan perkenaan pada jari-jari tangan. 

Smash adalah cara memainkan bola dengan efisien dan efektif 

sesuai dengan peraturan permainan untuk mencapai pukulan keras yang 

bertujuan mematikan permainan lawan sehingga dapat menghasilkan 

point. Jenis smash antara lain: (1) quick smash, (2) open smash, dan 

(3) semi smash. Teknik quick smash digunakan untuk mengembangkan 

permainan cepat dalam melakukan variasi-variasi serangan ke daerah 

lawan. Open Smash dilakukan dengan melambungkan bola cukup 

tinggi yaitu lebih dari 3 meter diujung net garis samping dengan bola 

dalam keadaan tenang, dan semi smash merupakan teknik melakukan 

smash dengan ketinggian bola ± 1-2 meter di atas net. Pelaksanaan 

kegiatan smash meliputi kegiatan: (1) sikap persiapan, (2) sikap menolak 

(tumpuan), (3) sikap perkenaan bola, dan (4) sikap pendaratan. 

Upaya membendung serangan lawan (smash) di depan net 

dikenal dengan istilah block. Dalam permainan bolavoli dikenal block 

tunggal yang dilakukan oleh satu orang pemain dan block berkawan yang 

dilakukan oleh dua atau tiga orang pemain depan. Block merupakan 

merupakan pertahanan pertama dari serangan lawan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan block antara lain: sikap persiapan, 

perkenaan dengan bola, dan sikap akhir. Dalam permainan bolavoli block 

dapat dilakukan dengan cara: block tunggal satu orang dan block 

berkawan, dua atau tiga orang melakukan block secara bersama-sama. 
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Latihan Soal 

1. Yang tidak termasuk dalam tahapan melakukan smash adalah..... 

a. Langkah awalan 

b. Langkah untuk meloncat 

c. Memukul bola 

d. Perkenaan bola 

e. Berlari menghampiri net 

2. Servis dalam permainan bola voli diartikan sebagai..... 

a. Memblock serangan lawan 

b. pukulan 

c. penyajian bola pertama 

d. syarat dalam permainan 

e. tanda dimulainya suatu permainan 

3. Berhasil atau tidaknya suatu penyerangan dalam permainan bola voli 

sebagian besar bergantung pada..... 

a. Pemberian bola pada pemain penyerang yang bersangkutan 

b. Pendaratan dari posisi serang 

c. Postur tubuh pemain 

d. Posisi penyerang bola 

e. Lebar langkah penyerang 

4. Teknik dasar bola voli mmeliputi..... 

a. Menendang, menggiring, dan menyundul bola 

b. Memukul, menggiring, dan menyundul bola 

c. Passing, lay-up, dan smash 

d. Servis, smash, dan passing 

e. Passing, block, dan lay-up 

5. Teknik permainan bola voli yang bertujuan untuk mengambil bola 

hasil servis lawan dinamakan..... 

a. Blocking 

b. Spike 

c. Smash  

d. Passing  

e. Controlling 
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6. Servis yang bolanya melambung atau mengambang ke atas 

disebut..... 

a. Tennis servis 

b. Servis atas 

c. Floating servis 

d. Overhead servis 

e. Jumping servis 

7. Gerakan bola hasil passing bawah dalam bola voli adalah..... 

a. Lurus  

b. Menukik  

c. Kembali 

d. Melengkung  

e. Memantul 

8. Pasing bawah adalah salah satu teknik dalam permainan bola voli 

yang dapat digunakan untuk..... 

a. Membendung serangan lawan  

b. Mengembalikan serangan lawan 

c. Menerima permulaan servis 

d. Mengoperkan bola kepada teman satu regu 

e. Jawaban c dan d benar 

9. Kedua kaki terbuka, lutut sedikit ditekuk, kedua lengan lurus 

dijulurkan ke depan bawah dan tangan satu sama lain dikaitkan atau 

berpegangan, teknik ini merupakan gerakan..... 

a. Passing atas 

b. Passing bawah 

c. Servis  

d. Smash  

e. Servis bawah 

10. Gerakan lengan yang benar saat melakukan servis bawah dalam 

melakukan permainan bola voli adalah..... 

a. Diayun ke depan ke arah bola 

b. Diayun ke atas ke arah bola 

c. Diluruskan ke depan ke arah bola 

d. Dipukul ke depan ke arah bola 

e. Diputar ke depan ke arah bola 
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11. Untuk mengambil bola yang rendah menggunakan..... 

a. Passing atas 

b. Passing bawah 

c. Servis bawah  

d. Block  

e. Smash 

12. Membendung bola yang dilakukan oleh dua orang pemain atau lebih 

dinamakan..... 

a. Block bawah 

b. Block ganda 

c. Block tunggal 

d. Block atas 

e. Block samping  

13. Teknik pukulan keras pada saat bola berada di atas net untuk 

dimasukkan ke daerah lawan disebut..... 

a. Servis  

b. Passing  

c. Smash 

d. Block 

e. Shooting  

14. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan teknik 

smash, kecuali..... 

a. Tangan dirapatkan, satu dengan yang lain dirapatkan 

b. Pada saat mendekati net kedua lengan diayunkan ke belakang 

c. Langkah yang dibuat menggunakan langkah kaki yang lebar 

d. Kedua kaki dihentakkan bersusulan 

e. Menyesuaikan dengan posisi lawan 

15. Berikut ini merupakan urutan yang benar pada saat melakukan teknik 

smash adalah..... 

a. Mendarat, awalan, meloncat, dan memukul 

b. Meloncat, memukul 

c. Memukul, mendarat, awalan, dan meloncat 

d. Awalan, melompat, memukul, dan mendarat 

e. Awalan, meloncat, memukul, dan mendarat 
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BAB IV 

SARANA DAN PRASARANA 

BOLAVOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang hakikat dan teknik 

dasar dalam permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan 

memahami hakikat bolavoli dan mampu melakukan gerakan teknik dasar 

dalam permainan bolavoli. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan hakikat sarana dan prasarana 

2. Menjelaskan sarana dan prasarana  dalam permainan bolavoli. 

A. Sarana dan Prasarana 

  Harimurti Kridalaksana (1991:880) menyatakan bahwa, sarana 

adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 

atau tujuan. Agus S. Suryobroto (2004:4), menyatakan bahwasarana 

adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, mudah dipindah bahkan dibawa oleh pelakunya atau siswa.. 

Sarana atau alat biasanya tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama, 

alat akan rusak apabila sering di pakai dalam kegiatan pembelajaran, agar 

alat dapat bertahan lama harus dirawat dengan baik. Ratal Wirjasantoso 

(1984: 157) menyatakan Alat-alat olahraga biasanya dipakai dalam waktu 

relatif pendek misalnya: bola, raket, jaring, pemukul bolakasti, dan 

sebagainya. Alat-alat olahraga biasanya tidak dapat bertahan dalam waktu 

yang lama, alat akan rusak apabila sering di pakai dalan kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani, agar alat dapat bertahan lama harus 

dirawat dengan baik”. (Ratal Wirjasantoso, 1984: 157). 

  Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sarana pendidikan jasmani merupakan perlengkapan yang 

mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani yang sifatnya 

dinamis dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Penggunaan sarana yang baik berperanan penting untuk meningkatkan 

hasil belajar. Jadi penyediaan sarana pendidikan jasmani harus ideal 

berdasarkan ketentuan jenisnya dan sesuai jumlah siswa, sehingga 

pembelajaran akan berjalan secara intensitas yang efektif dan efisien. 
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  Harimurti Kridalaksana (1991:786) menyebutkan bahwa 

“prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan 

sebagainya”. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani prasarana berguna 

sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancar pelaksanaan 

pembelajaran. Salah satu sifat yang dari prasarana jasmani adalah 

sifatnya relatif permanen atau susah untuk dipindah. Agus S. Suryobroto 

(2004:4) menyatakan bahwa prasarana dibedakan menjadi dua, yaitu 

perkakas dan fasilitas: Prasarana atau perkakas adalah segala sesuatu 

yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, dapat dipindah 

(bisa semi permanen) tetapi berat atau sulit. Perkakas ini idealnya tidak 

dipindah-pindah agar tidak mudah rusak, kecuali kalau memang 

tempatnya terbatas selalu bongkar pasang.  

  Prasarana atau fasilitas adalah sesuatu yang diperlukan dalam 

pendidikan jasmani, bersifat permanen atau tidak dapat dipindah-

pindahkan. Fasilitas harus memenuhi standar minimal untuk 

pembelajaran, antara lain ukuran sesuai dengan kebutuhan, bersih, terang, 

pergantian udara lancar, dan tidak membahayakan penggunanya atau 

siswa. Dalam pembelajaran penjas terkadang ada sekolah yang tidak 

dapat menyelenggarakan pembelajaran penddidikan jasmani sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pembelajaran berlangsung efektif. Seringkali 

pembelajaran pendidikan jasmani diselenggarakan di halaman sekolah, 

disela-sela bangunan gedung, sebagian dapat menggunakan prasarana 

standar disekitar sekolah namun harus berbagi dengan sekolah lain 

maupun masyarakat. 

B. Sarana dan Prasarana Bolavoli 

Sarana dan prasarana digunakan dalam melakukan suatu aktivitas. 

Seperti dalam permainan bola voli harus memiliki alat yang mendukung, 

berikut sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan bolavoli. 

1. Bola 

Bola merupakan salah satu sarana yang paling penting, karena ini 

merupakan alat yang dimainkan oleh kedua tim. Bola ini dilemparkan 

oleh satu tim ke tim yang menjadi lawannya. Spesifikasi dari bola voli ini 

juga telah ditentukan oleh standar nasional. Keliling bola voli adalah 65- 

67 cm dengan berat bola harus 260-280 gram. Sedangkan untuk tekanan 

angin dalam bola voli tersebut adalah 0,30-0,325 kg/cm2 (lihat gambar 
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4.1). Semua hal tersebut telah ditentukan dan jangan sampai kurang dan 

lebih karena akan mengganggu jalannya permainan . 

 

 
Gambar 4.1 Bola Voli 

 

2. Jaring/Net 

Net sebagaimana telah kita jelaskan diatas termasuk sarana dari 

permainan bola voli. Net ini terletak dibagian tengah lapangan yang 

memisahkan dua tim yang bertanding. Untuk bahanyya sendiri net ini 

terbuat dari tali yang kuat. Net ini diletakkan di tengah lapangan yang 

diikatkan pada tiang dengan ketinggian tertentu yang dibedakan antara 

putra dan putrinya. Untuk putra tinggi netnya adalah 2,44 meter dan untuk 

putri 2,24 meter. Dengan panjang 10 m, dengan ruas jaring 10x10cm 

(lihat gambar 4.2). 

 
Gambar 4.2 Net Bolavoli 

 

3. Rod Antena 

Antena adalah tongkat yang lentur dan bagian dari net sebagai 

batas samping dari daerah penyeberangan bola, panjang 1,80 m dan 

bergaris tengah 10 mm, terbuat dari fiberglass atau bahan sejenis. Antena 
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dipasang pada bagian luar dari setiap pita samping. Tinggi antena di atas 

net adalah 80 cm dan diberi garis yang berwarna kontras sepanjang 10 cm. 

Lebih baik berwarna merah dan putih (lihat gambar 4.3). 

 

 
Gambar 4.3 Rod Antena Bolavoli 

4. Papan Score 

Benda sederhana ini adalah alat khusus dalam pertandingan 

olahraga.Tujuan dari papan skor adalah untuk mencatat skor dan waktu 

pertandingan berlangsung (lihat gambar 4.4). 

 

 
Gambar 4.4 Papan Skor  

 

 

5. Kostum Pemain 

Jika kita melihat jersey dalam sebuah pertandingan, maka 

keberadaan jersey fungsinya adalah sebagai identitas klub. Dalam 

pertandingan voli maka akan ada dua klub yang akan bertanding, untuk 

membedakan pemain sepakbola di kedua klub ini maka dibutuhkan jersey 

yang berbeda (terutama dalam hal warna) (lihat gambar 4.5). 

 

https://juara.bolasport.com/tag/papan-skor
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Gambar 4.5 Kostum Bolavoli  

6. Sepatu 

Selain melindungi kaki dari bebatuan dan benda lain yang dapat 

melukai kaki, menggunakan sepatu yang tepat dapat melindungi diri dari 

cedera yang dapat terjadi. Tanpa cedera, tentunya Anda akan berolahraga 

dengan lebih nyaman. Beberapa cedera yang dapat Anda hindari dengan 

menggunakan sepatu yang tepat antara lain adalah shin splints, tendonitis 

Achilles, dan lepuhan pada kaki yang menyakitkan saat kaki melangkah. 

Menurut Mike O’Neill dari The College of Podiatry, terdapat setidaknya 

65% olahragawan rekreasional yang menggunakan sepatu yang tidak 

sesuai (lihat gambar 4.6). 

 
Gambar 4.6 Sepatu Bolavoli  

 

7. Kaos Kaki 

Saat mengenakan sepatu, rasanya tak lengkap ya jika tidak 

menggunakan kaos kaki. Penggunaan kaos kaki bisa membuat bagian 

paling bawah tubuh ini jadi lebih nyaman dan mengurangi lecet yang 

disebabkan sepatu. Berikut manfaat lainnya menggunakan kaos kaki: 

melindungi dari jamur dan infeksimembuat kaki tetap hangat, mencegah 

tumit retak, menjaga kaki halus dan lentur, mengurangi keringat berlebih 

(lihat gambar 4.7). 

https://hellosehat.com/penyakit/cedeera-tendon-achilles-cedera-achilles-tendon/
https://hellosehat.com/penyakit/cedeera-tendon-achilles-cedera-achilles-tendon/


 

                            Blended Learning Bolavoli | 122 

 

 
Gambar 4.7 Kaos Kaki Bolavoli  

 

8. Lampu Penerangan Lapangan 

Adanya lampu di setiap lapangan yaitu tujuannya untuk 

menerangi lapangan saat malam hari (lihat gambar 4.8). 

 

 
Gambar 4.8 Lampu  

 

9. Kostum Wasit 

Jika kita melihat kostum wasit dalam sebuah pertandingan, maka 

keberadaan kostum fungsinya adalah sebagai identitas bahwa yang 

memakai kostum tersebut adalah wasit (lihat gambar 4.9). 
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Gambar 4.9 Kostum Wasit Bolavoli  

 

10. Peluit 

 Secara umum, peluit merupakan sebuah alat yang berukuran kecil 

dan terbuat dari berbagai bahan seperti kayu atau plastic yang dapat 

mengeluarkan suara nyaring ketika ditiup. Pada umumnya, alat ini 

berbentuk lonjong dengan lubang kecil di bagian atas untuk perputaran 

udara. Peluit juga sering disebut sebagai aerophone udara sederhana, 

karena menghasilkan suara dari aliran udara. Peluit pada zaman dhulu kala 

ada yang terbuat dari plastic, kayu, metal, aluminium dan perak. Peluit 

bekerja dengan cara ditiup yang menyebabkan timbulnya aliran udara 

yang akan terpisah oleh sebuah plat tipis sehingga menimbulkan gesekan 

udara yang menyebabkan udara bergetar. Alat ini bisa dioperasikan 

dengan mulut yang didukung oleh udara, uap atau yang lainnya. Peluit 

memiliki variasi dalam ukuran, mulai dari peluit dengan slide kecil atau 

juga jenis seruling dengan banyak pipa besar yang seperti organ music 

(lihat gambar 4.10). 

 

 
Gambar 4.10 Peluit  

  

11. Bendera Hakim Garis 

Tujuan bendera hakin garis yaitu untuk memberi tanda atau sinya 

kepada wasit 1 bahwa bola tersebut masuk atau keluar lapangan, bola 

menyentuh pemain dan keluar lapangan, bola tidak melewati Rod Antena 

(lihat gambar 4.11). 
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Gambar 4.11 Bendera 

12. Kartu Peringatan 

Wasit 1 setiap pertandingan membawa 2 kartu. Kartu kuning dan 

kartu merah. Kartu tersebut digunakan saat ada pemain melakukan 

pelanggaran yang dianggap melewati batas kewajaran (lihat gambar 

4.12). 

 
 Gambar 4.12 Kartu 

 

13. Stopwatch 

 

Fungsi utama dari alat ini adalah mengukur waktu untuk 

keperluan tertentu. Baik untuk keperluan pendidikan, pertandingan, 

pertunjukan, penelitian dan lain – lain. Fungsi stopwatch lain adalah 

sebuah fitur stopclock. Fitur tersebut berfungsi sebagai penunda waktu 



 

125 | Blended Learning Bolavoli   

tanpa mempengaruhi proses mengukur waktu. Alat ukur waktu ini juga 

dapat mengukur lebih dari 2 kecepatan waktu sekaligus (lihat gambar 

4.13). 

 

  
Gambar 4.13 Stopwatch 

 

14. Lapangan 

Untuk ukuran lapangan bola voli yaitu: Panjang lapangan bola 

voli = 18 meter Lebar lapangan bola voli = 9 meter Panjang garis serang 

lapangan bola voli = 3 meter Area servis lapangan bola voli = 3 meter 

Lebar garis dalam lapangan bola voli = 5 sentimeter Luas lapangan bola 

voli = 162 meter² (18m x 9m) (lihat gambar 4.14) 

 
Gambar 4.14 Lapangan Bolavoli 

 

https://www.pengelasan.net/alat-ukur/
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Ukuran lapangan bola voli tersebut digunakan dalam standar 

nasional dan internasional. Jadi tidak ada perbedaan antara ukuran 

Lapangan bola voli di Indonesia dan di Luar Negeri karena memiliki 

standar dan ketentuan yang sama. Lapangan bola voli terbagi menjadi dua 

yaitu 

a. Lapangan Outdoor 

 
b. Lapangan Indoor 

 

 
Rangkuman  

  Sarana merupakan perlengkapan yang mendukung kegiatan 

pembelajaran yang sifatnya dinamis dapat berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain. Penggunaan sarana yang baik berperanan penting 

untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi penyediaan sarana harus ideal 

berdasarkan ketentuan jenisnya dan sesuai jumlah siswa, sehingga 

pembelajaran akan berjalan secara intensitas yang efektif dan efisien. 

Prasarana atau fasilitas adalah sesuatu yang diperlukan dalam 

pembelajaran, bersifat permanen atau tidak dapat dipindah-pindahkan. 

Fasilitas harus memenuhi standar minimal untuk pembelajaran, antara 

lain ukuran sesuai dengan kebutuhan, bersih, terang, pergantian udara 
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lancar, dan tidak membahayakan penggunanya atau siswa. Dalam 

pembelajaran penjas terkadang ada sekolah yang tidak dapat 

menyelenggarakan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pembelajaran berlangsung efektif. Seringkali pembelajaran 

diselenggarakan di halaman sekolah, disela-sela bangunan gedung, 

sebagian dapat menggunakan prasarana standar disekitar sekolah namun 

harus berbagi dengan sekolah lain maupun masyarakat. 

 

Latihan Soal 

1. Ukuran lapangan bola voli adalah..... 

a. 9 x 12 m 

b. 12 x18 m 

c. 12 x 6 m 

d. 9 x 18 m 

e. 7 x 14 m 

2. Pada dasarnya tinggi net untuk bola voli putri adalah..... 

a. 2,22 m 

b. 2,24 m 

c. 2,34 m 

d. 2,42 m 

e. 2,44 m 

3. Lebar standar garis serang pada bola voli adalah..... 

a. 1 meter 

b. 1,5 meter 

c. 2 meter 

d. 2,5 meter 

e. 3 meter 

4. Garis batas serang untuk pemain belakang dari garis tengah yang 

sejajar dengan jaring yaitu sepanjang..... 

a. 5 m 

b. 3 m 

c. 2 m 

d. 4 m 

e. 6 m 

5. Ukuran bola voli yaitu..... 

a. 67-69 cm 
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b. 65-67 cm 

c. 63-56 cm 

d. 66-68 cm 

e. 66-70 cm 

6. Berat bola voli yaitu..... 

a. 260-280 gram 

b. 240-280 gram 

c. 230-250 gram 

d. 250-270 gram 

e. 250-260 gram 

7. Tongkat yang lentur dan bagian dari net sebagai batas samping dari 

daerah penyeberangan bola adalah..... 

a. Net 

b. Rod antena 

c. Tiang lentur 

d. Pembatas net 

e. Tiang gantung 

8. Berapa tekanan dalam dari bola voli yaitu..... 

a. 0,30-0,328 kg/cm2 

b. 0,30-0,326 kg/cm2 

c. 0,30-0,325 kg/cm2 

d. 0,30-0,327 kg/cm2 

e. 0,30-0,329 kg/cm2 

9. Tinggi net bola voli putra yaitu..... 

a. 2,45 m 

b. 2,43 m 

c. 2,44 m 

d. 2,42 m 

e. 2,46 m 

10. Di bawah ini merupakan fungsi dari bendera hakim garis yaitu..... 

a. Untuk memberi sinyal kepada wasit 1 mengenai bola masuk atau 

bola keluar 

b. Untuk memberi tanda kepada wasit 2 mengenai pelanggaran 

berat 
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c. Untuk memberi tanda kepada wasit 1 pada saat bola mengenai 

pemain dan keluar 

d. Untuk memberi tanda bahwa permainan telah selesai 

e. Jawaban a dan c benar 

11. Ukuran servis pada lapangan bola voli adalah..... 

a. 3 meter 

b. 4 meter 

c. 5 meter 

d. 10 meter 

e. 6 meter 

12. Sarana bola voli yang digunakan sebagai pembatas antara  dua tim 

yang saling bertanding adalah..... 

a. Rod 

b. Antena 

c. Net 

d. Garis tepi 

e. Garis serang 

13. Lebar standar garis serang dalam bola voli yaitu..... 

a. 1 meter 

b. 2,5 meter 

c. 3 meter 

d. 2 meter 

e. 1,5 meter 

14. Berapa panjang garis tepi lapangan permainan bola voli..... 

a. 5 meter 

b. 6 meter 

c. 7 meter 

d. 8 meter 

e. 9 meter 

15. Panjang net dalam permainan bola voli adalah..... 

a. 8 meter 

b. 7,5 meter 

c. 10 meter 

d. 9 meter 

e. 11 meter
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BAB V 

LATIHAN FISIK BOLAVOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang latihan fisik dalam 

permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan memahami dan 

mampu melakukan gerakan latihan fisik dalam permainan bolavoli. 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan latihan fisik 

2. Menjelaskan latihan fisik khusus dalam permainan bolavoli. 

 

A. Hakikat Latihan Fisik 

Pembentukan fisik merupakan faktor yang paling penting dalam 

program latihan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan yang tinggi. 

Tujuan utama adalah meningkatkan potensi atlet dan mengembangkan 

kemampuan biomotor ke standar yang paling tinggi. (Bompa: 1994). 

Perlu diingat bahwa kemampuan fisik adalah sangat labil mudah untuk 

berubah menurun. Maksudnya, kemampuan fisik akan banyak 

dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yang dapat menyebabkan 

turunnya kemampuan fisik yang telah diperoleh dari hasil latihan. Agar 

supaya latihan pembentukan fisik dapat tercapai sesuai dengan tujuan, 

maka latihan harus dilakukan dengan teratur, ajeg, terus menerus tanpa 

berselang dengan beban yang tepat sesuai dengan rencana latihan. Untuk 

memperoleh peningkatan kemampuan atlet, maka seluruh kegiatan 

latihan harus direncanakan dan disusun dalam suatu program latihan, baik 

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Dalam mengelola program latihan pembentukan fisik disusun 

dengan urutan sebagai berikut: 1) pembentukan fisik umum, 2) 

pembentukan fisik khusus, 3) kemampuan biomotor tingkat tinggi. Tahap 

pembentukan fisik umum dan khusus dikembangkan dalam tahap 

persiapan untuk memperoleh dasar yang kuat. Tahap ketiga adalah 

terutama pada periode pertandingan, tujuannya untuk memelihara sesuatu 

yang telah diperoleh sebelumnya dan menyempurnakan kemampuan yang 

diperlukan setiap cabang olahraga atau dalam pertandingan. (Bompa: 

1994) 

 



 

                            Blended Learning Bolavoli | 132 

B. Latihan Fisik Khusus Bolavoli 

Pembentukan fisik khusus dilakukan berdasar hasil persiapan 

fisik umum. Tujuan utama persiapan fisik khusus untuk melanjutkan 

pengembangan fisik atlet dengan memper-hatikan fisik atlet dan metodik 

olahraga. Tingkat kemampuan yang dicapai oleh semua atlet sangat 

tinggi, sangat tingginya tingkat kekhususan tersebut banyak 

mempengaruhi keberhasil-an pertandingan. Pengaturan potensi atlet 

tersebut mempermudah kemampuan kerja yang lebih besar dalam latihan 

dan dalam pertandingan. Ditambahkan, kapasitas fisik yang sangat tinggi 

meningkatkan kecepatan pulih kembali. Suatu organ yang sebelumnya 

terbentuk dan kuat akan lebih siap berkembang ke tingkatan fisik yang 

tinggi. Akibatnya, perbaikan daya tahan khusus dapat meningkat jika 

program latihan untuk mencapai kapasitas tersebut didahului oleh 

perkembangan daya tahan umum.  

Pelaksanaan pembentukan fisik khusus memerlukan volume 

latihan yang tinggi, yang mana mungkin hanya dengan menurunkan 

intensitas. Dengan menitik beratkan intensitas tanpa lebih dahulu 

menguatkan organ-organ dan sistem organ, sistem saraf pusat dan seluruh 

badan atlet, akan kelebihan beban sehingga menghasilkan kehabisan 

tenaga, kelelahan dan cedera. Dalam keadaan tersebut, sel syaraf dan 

seluruh tubuh, akan diterjadi suatu keadaan kehabisan tenaga sehingga 

kapasitas kerja atlet menurun Ozolin (1971). Potensi kerja tidak dapat 

ditingkatkan jika tidak ada peningkatan volume dan intensitas latihan 

secara tepat. Tetapi karena banyak atlet mengikuti latihan setiap hari, 

penambahan beban latihan akan dipengaruhi oleh nilai kemampuan pulih 

asal atlet di antara latihan.  

Latihan khusus akan ditujukan kearah penggerak utama yang 

terlibat, yaitu otot-otot yang secara langsung aktif menyebabkan gerakan 

yang dimaksud. Tetapi, program latihan berkaitan dengan olahraga 

khusus tidak hanya mengembangkan otototot sinergis saja atau yang otot-

otot yang bekerjasama dengan penggerak utama untuk melakukan 

aktivitas gerak. Dalam program latihan otot belakang seringkali perut 

diabaikan, meskipun sebenarnya mempuyai sumbangan yang penting 

dalam banyak gerakan. Dalam kasus ini, program latihan akan 

memasukkan latihan untuk pengembangan umum yang mempunyai 

pengaruh sebagai pengganti. Latihan khusus dapat dipilih pola teknik dan 

struktur gerak yang menyerupai gerakan yang ada dalam melakukan 
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olahraga tertentu. Latihan khusus dengan gerakan yang menyerupai 

sangat menguntungkan untuk teknik atlet dan untuk memperbaiki fisik. 

Latihan fisik yang perlu dilakukan dalam dalam permainan bolavoli 

adalah sebagai berikut. 

1. Peregangan 

Untuk melatih diri, pemain bola voli bisa melakukan peregangan 

sebagai latihan pribadi di rumah secara rutin. Peregangan adalah latihan 

fisik dasar yang banyak dilakukan sebelum memulai suatu olahraga 

tertentu di mana tujuan utamanya adalah untuk mencegah rasa sakit, 

membuat otot lebih fleksibel dan mencegah cedera seperti juga ketika 

persiapan lari maraton dan sebagainya. Peregangan statis diperlukan pada 

setiap akhir latihan menurut Brian Mac, seorang pelatih olahraga. 

Untuk peregangan tersebut, perlu untuk dapat bertahan paling 

tidak 30 detik lamanya supaya mampu menjadikan tubuh fleksibel. 

Berikut ini adalah sejumlah langkah peregangan untuk membuat bagian 

tubuh bawah, bahu dan dada lebih fleksibel sehingga tak gampang cedera 

ketika bermain bola voli. Peregangan yang dimaksud adalah Peregangan 

hamstring, Peregangan pangkal paha, Peregangan adductor, Peregangan 

paha depan, Runner lunge, Peregangan bahu, Peregangan dada 

2. Melatih Otot Perut 

 Dalam melatih otot perut sebagai program yang dilakukan oleh 

para pemain bola voli, maka sit up adalah yang paling baik. Sit up 

merupakan latihan yang tujuan utamanya adalah melatih otot perut agar 

lebih kuat di mana untuk melakukannya, langkah yang bisa diikuti adalah: 

a. Ambil sikap tidur telentang sambil menekuk kedua lutut dan jari 

tangan bisa dikaitkan satu sama lain di belakang kepala. 

b. Anda bisa meminta bantuan teman untuk memegangi bagian 

pergelangan kaki dan menahannya. 

c. Barulah tubuh bisa diangkat hingga dalam posisi duduk, namun 

kedua tangan harus ada tetap di belakang kepala. 

d. Tubuh diturunkan seperti posisi awal dan ulangi gerakan ini 

sampai berulang kali. 

3. Melatih Otot Lengan 

Latihan ini juga disebut dengan istilah push up dilakukan dengan 

tujuan memperkuat bagian otot bahu dan lengan di mana langkah dalam 

melakukannya adalah sebagai berikut. 

a. Ambil sikap tidur telungkup sambil meluruskan kaki ke belakang 

https://olahragapedia.com/persiapan-lari-maraton
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dan merapatkan keduanya. 

b. Telapak tangan pastikan menapak keduanya di lantai samping 

dada. Jari-jari tangan juga dihadapkan ke depan sambil menekuk 

siku. 

c. Tubuh angkat ke atas hingga kedua tangan lurus dan posisi 

kepala kaki dan tubuh harus dalam posisi dan bentuk satu garis 

lurus. 

d. Tubuh bisa diturunkan kembali dengan lengan ditekuk sementara 

bagian kepala, tubuh dan kaki tak menyentuh lantai tapi tetap 

lurus. 

e. Ulangi gerakan ini berulang kali hingga tak kuat lagi 

melakukannya. 

4. Melatih Otot Punggung 

Istilah lain untuk menyebut latihan otot punggung adalah back up 

di mana tujuan utama dari latihan ini adalah untuk memperkuat otot 

punggung dengan cara: 

a. Ambil posisi awal dengan tidur telungkup. 

b. Kedua kaki diluruskan ke belakang dan dirapatkan, sementara itu 

kedua tangan bisa berada di samping tubuh secara lurus, atau 

boleh juga di luruskan ke arah depan seperti terbang ala 

Superman. 

c. Angkat hanya bagian tubuh atas, dada hingga kepala dan bagian 

tubuh bawah paha hingga ujung kaki. Itu artinya yang menjadi 

tumpuan berat tubuh adalah tubuh bagian tengah. 

d. Nanti turunkan lagi seluruh tubuh yang diangkat menjadi posisi 

sikap awal. 

e. Ulangilah gerakan ini berulang kali dan sebanyak-banyaknya 

hingga tak kuat lagi. 

5. Melatih Daya Tahan 

Dalam melatih fisik bola voli, para pemain atau atlet bola voli 

perlu dan wajib untuk latihan endurance. Perlu diketahui bahwa daya 

tahan merupakan sebuah kemampuan dalam menggunakan sistem paru-

paru, jantung serta aliran darah secara optimal dan efisien. Berikut ini 

adalah contoh bentuk latihan yang mampu membuat daya tahan lebih baik: 

Lari naik turun bukit, Lari multistage, Lari 12 menit, Lari dengan jarak 

2,4 km, Angkat beban ringan namun banyak repetisi 
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6. Melatih Kecepatan 

Kemampuan gerakan berkesinambungan dengan bentuk sama 

namun dengan waktu yang sangat singkat adalah kecepatan. Setiap atlet 

atau pemain bola voli perlu memiliki kecepatan yang baik untuk dapat 

bermain secara maksimal. Melatih kecepatan biasanya dilakukan dengan 

beberapa latihan lari cepat di mana tujuan utamanya adalah sebagai 

peningkat kecepatan otot tungkai ketika bekerja. Namun waspadai juga 

jenis cedera saat berlari. Dan contoh latihan yang diperlukan oleh setiap 

atlet adalah: Lari cepat 200 meter, Lari cepat 100 meter, Lari cepat 50 

meter 

7. Melatih Kelenturan Batang Tubuh 

Dalam olahraga voli, perlu juga untuk melatih kelenturan batang 

tubuh dan latihan bisa dilakukan secara dinamis. Untuk melakukannya, 

Anda bisa mengawali dengan meletakkan tangan pada pinggang, 

membengkokkan tubuh ke kiri dan kanan 8 hitungan sambil tangan ada di 

atas kepala lalu tubuh dibengkokkan ke kiri 2×8 hitungan dan kemudian 

tangan berada di pinggang lagi sambil memutarnya ke kiri dan kanan 2×8 

hitungan juga. Terakhir, tangan ada di atas kepala, sambil lengan lurus 

dan telapak tangan rapat diputar ke kanan dan kiri 2×8 hitungan. 

8. Gerakan Isometrik 

Para pemain bola voli bisa mencoba latihan fisik seperti gerakan 

isometrik juga di mana ini adalah gerakan yang sengaja dibuat untuk 

menolong kita supaya bisa melompat lebih tinggi bahkan juga lebih kuat. 

Karena dalam peraturan permainan bola voli sendiri kita tahu bahwa akan 

ada pengulangan gerakan otot tertentu, latihan ini akan sangat diperlukan. 

seperti Wall sits, Plank, Calf raises, Pose brigade 

Beberapa latihan tersebut dikenal sebagai latihan gerakan 

isometrik yang berguna dalam melatih sebagian besar otot kaki. Cara ini 

tergolong efektif ketika ingin meningkatkan kekuatan kaki sehingga pada 

waktu melompat terus-menerus saat permainan berlangsung tidak akan 

mudah cedera dan juga lelah. 

9. Melatih Kelenturan Leher 

Kelenturan otot leher juga penting dalam olahraga bola voli dan 

untuk melakukannya cukup dengan memiringkan kepala ke sisi kiri dan 

kanan sambil menyentuhkan telinga kiri pada pundak kiri dan telinga 

kanan pada pundak kanan sebanyak 2×8 hitungan. Kepala juga kemudian 

digerakkan menunduk ke depan sampai dagu menyentuh dada dan 

https://olahragapedia.com/peraturan-permainan-bola-voli
https://olahragapedia.com/jenis-cedera-saat-berlari
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gerakan menengadah juga secara bergantian 2×8 hitungan. 

Leher juga bisa dilatih dengan kepala ditengokkan ke kiri dan 

kanan sebanyak 2×8 hitungan lalu memutar-mutar kepala di mana satu 

putaran lambatnya 4 hitungan dengan gerakan 2×8 hitungan. Cara ini 

adalah cara yang ampuh juga dalam melatih otot leher juga supaya tak 

gampang cedera. 

Demikianlah segala bentuk latihan fisik bola voli yang beragam. 

Para pemain bola voli bisa menggunakan latihan-latihan tersebut untuk 

meningkatkan kekuatan, fleksibilitas dan juga performa pemain tersebut. 

Ketahui juga cara bermain bola voli yang benar supaya aksi di lapangan 

makin memukau. 

 
(Scan kode QR Latihan Fisik Bolavoli) 

Rangkuman 

Pembentukan fisik merupakan faktor yang paling penting dalam 

program latihan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan yang tinggi. 

Tujuan utama adalah meningkatkan potensi atlet dan mengembangkan 

kemampuan biomotor ke standar yang paling tinggi. 

Pembentukan fisik khusus dilakukan berdasar hasil persiapan 

fisik umum. Tujuan utama persiapan fisik khusus untuk melanjutkan 

pengembangan fisik atlet dengan memper-hatikan fisik atlet dan metodik 

olahraga. Tingkat kemampuan yang dicapai oleh semua atlet sangat 

tinggi, sangat tingginya tingkat kekhususan tersebut banyak 

mempengaruhi keberhasil-an pertandingan. Latihan khusus yang dalam 

bolavoli terdiri dari, latiahn peregangan, latihan otot perut, latihan otot 

lengan, latihan otot punggung, latihan daya tahan, latihan kecepatan, 

latihan kelenturan batang tubuh, latihan isometrik dan latihan kelenturan 

leher.  

 

 

https://olahragapedia.com/cara-bermain-bola-voli-yang-benar
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Latihan Soal 

1. Berikut ini merupakan latihan yang tepat untuk melatih otot 

punggung adalah.... 

a. Bench press 

b. Push up 

c. Sit up 

d. Back up 

e. Semua jawaban salah 

2. Berikut ini merupakan bentuk latihan yang dapat meningkatkan daya 

tahan, kecuali..... 

a. Lari  naik turun bukit 

b. Lari multistage 

c. Lari 2,4 km 

d. Angkat beban ringan dengan banyak repetisi 

e. angkat beban tubuh dengan banyak repetisi 

3. Berikut ini merupakan latihan yang dilakukan untuk melatih 

kelenturan batang tubuh adalah..... 

a. angkat beban 

b. zig-zag run 

c. Membengkokkan tubuh ke kiri dan ke kanan dalam 8 hitungan 

d. Back up dengan posisi badan sejajar dengan posisi kaki 

e. Bench press 

4. Salah satu gerakan yang dapat digunakan untuk melatih kelenturan 

otot leher adalah... 

a. Memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri sebanyak 2x8 hitungan 

b. Melakukan back up dengan posisi leher menengadah ke atas 

c. Melakukan wall sits 

d. Pemanasan dinamis 

e. Melakukan latihan plank 

5. Kemampuan dalam menggunakan sistem paru-paru, jantung, serta 

serta aliran darah secara optimah dan efisien adalah pengertian dari.... 

a. daya ledak 

b. daya tahan 

c. kekuatan 

d. kelentukan 
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e. fleksibilitas 

6. Latihan fisik dasar yang dilakukan sebelum memulai suatu olahraga 

tertentu untuk mencegah cedera, merupakan pengertian dari.... 

a. pemanasan 

b. peregangan 

c. persiapan 

d. awalan 

e. permulaan pertandingan 

7. Berikut ini merupakan latihan yang tepat untuk melatih otot lengan 

adalah.... 

a. Sit up 

b. Push up 

c. Back up 

d. Pemanasan statis 

e. Pemanasan dinamis 

8. Berikut ini merupakan latihan yang dapat meningkatkan unsur 

kecepatan , kecuali..... 

a. Lari marathon 

b. Lari 100 meter 

c. Lari cepat 50 meter 

d. Jawaban a dan c benar 

e. Jawaban b dan c benar 

9. Dibawah ini merupakan macam-macam peregangan yang penting 

dilakukan sebelum melakukan permainan bola voli, kecuali.... 

a. Peregangan bahu 

b. Peregangan hamstring 

c. Peregangan jari-jari tangan dan kaki 

d. Peregangan paha depan 

e. Peregangan adduktor 

10. Latihan yang dapat digunakan untuk melatih tinggi lommpatan dan 

melatih lompatan agar lebih kuat dinamakan... 

a. Latihan kardio 

b. Angkat beban 

c. kelincahan 

d. fleksibilitas 
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e. Latihan isometrik 

11. Pada saat melakukan back up, bagian tubuh yang menjadi titik 

tumpu/ tumpuan berat tubuh adalah..... 

a. paha bawah 

b. Tubuh bagian atas 

c. Tubuh bagian tengah 

d. punggung 

e. lengan 

12. Berikut ini merupakan latihan yang tepat untuk melatih otot perut 

adalah.... 

a. Push up 

b. Sit up 

c. Benc press 

d. Back up 

e. Jawaban a dan c benar 

13. Berikut ini merupakan latihan gerakan isometrik, kecuali..... 

a. Wall sits 

b. plank 

c. calf raises 

d. semua jawaban benar 

e. Jawaban a salah 

14. Komponen yang penting untuk dilatih dalam latihan fisik untuk 

meningkatkan keterampilan bola voli adalah..... 

a. Latihan daya tahan 

b. Latihan kecepatan 

c. Latihan kelenturan batang tubuh 

d. Latihan otot lengan, perut dan punggung 

e. Tidak ada jawaban yang salah 

15. Kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan 

dalam waktu se singkat-singkatnya, merupakan pengertian dari..... 

a. Daya tahan  

b. kecepatan 

c. kelincahan 

d. daya ledak 

e. fleksibilitas
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BAB VI 

LATIHAN MENTAL  BOLAVOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang latihan mental 

dalam permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan 

memahami dan mampu melakukan gerakan latihan mental dalam 

permainan bolavoli. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan 

dapat: 

1. Menjelaskan latihan mental 

2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi mental 

3. Menjelaskan bentuk-bentuk latihan mental dalam permainan 

bolavoli. 

 

A. Hakikat Latihan Mental 

Latihan mental dilakukan sepanjang atlet menjalani latihan 

olahraga, karena latihan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari program latihan tahunan atau periodesasi latihan. Latihan-latihan 

tersebut ada yang memerlukan waktu khusus (terutama saat-saat pertama 

mempelajari latihan relaksasi dan konsentrasi), namun pada umumnya 

tidak terikat oleh waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Menurut 

Lismadiana (tanpa tahun) latihan mental adalah suatu metode latihan 

dimana penampilan pada suatu tugas diimajinasikan atau divisualiasikan 

tanpa latihan fisik yang tampak. Latihan Mental atau pelatihan otak 

mengacu pada penggunaan terstruktur dari latihan kognitif atau teknik. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi otak tertentu. Menurut 

Driskell, J. E., Copper, C., & Moran, A. (1994:481) Latihan mental adalah 

latihan kognitif suatu tugas sebelum kinerja Merujuk dari arti mental dan 

latihan seperti penjelasan di atas maka latihan mental dapat diartikan 

latihan yang diprogramkan dan dilakukan berbentuk kejiwaan baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotor secara terorganisir. 

Pelatihan mental harus dianggap sebagai penting bagian dari 

mempersiapkan atlet untuk jadwal yang menuntut praktek dan kompetisi 

sebagai latihan fisik. Atlet yang sukses adalah orang yang sangat 

termotivasi, fokus, dan percaya diri. Sikap ini meningkatkan kemungkinan 

mereka akan mencapai kinerja puncak ketika ia meng- hitung. Termasuk 
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dalam pelatihan mental adalah memperoleh kemampuan untuk 

mengendalikan dan fokus emosi kita menjadi kekuatan positif dalam 

mencapai kinerja yang optimal dalam kondisistres yang tinggi. Beberapa 

atlet mengalami kesulitan belajar keterampilan teknis yang benar, dengan 

fokus pada strategi pelatih- an, dan/atau mengembangkan ketahanan 

mental untuk mengatasi kemalangan. Kadang-kadang tidak 

memerlukan kinerja bebas kesalahan untuk menang. Yang penting adalah 

keinginan untuk menyelesaikan. Tidak ada yang harus merasa buruk 

tentang kinerja apapun, terutama ketika telah didahului oleh musim sesi 

latihan rajin. Bahkan atlet elit memiliki hari libur. 

Banyak pelatih menganjurkan atlet mereka bermain melalui rasa 

sakit. Mereka menekankan ketangguhan mental sebagai kemampuan 

untuk berpikir dan merasa kuat dan bahkan dalam menghadapi 

kemunduran, nyeri, kegagalan dan keraguan diri. Mereka 

mempertahankan bahwa atlet yang berurusan dengan tantangan ini, nyeri 

terutama fisik, semakin mereka dapat mendorong diri mereka sendiri 

untuk melatih dan bersaing di tingkat tinggi. 

Psikologi olahraga adalah bidang yang luas yang mempelajari 

bagaimana fungsi keadaan mental dan emosional individu dalam olahraga. 

Belajar keterampilan motorik dan menguasai kendali mereka bagian dari 

penyelidikan psikologi bagaimana atlet bisa belajar keterampilan olahraga 

lebih cepat. Prinsip-prinsip utama dari psikologi olah- raga dapat 

digunakan untuk mempercepat pembelajaran keterampilan serta persiapan 

mental untuk kinerja olahraga puncak. 

 

B. Faktor Yang Mempengaruhi Mental 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mental tidak selalu karena 

unsur kejiwaan saja, tetapi dapat pula dipengaruhi unsur jasmani 

(fisik/somatic), unsur psikis, maupun unsur lingkungan (sosial) penyebab 

gangguan mental sering kali tidak disebabkan oleh ketiga faktor tersebut 

di atas, unsur yang satu dengan unsur yang lain saling memperngaruhi. 

Misalnya terlalu bersemangat dan berkinginan keras untuk meraih juara, 

maka atlet akan melakukan terlalu banyak latihan yang melewati 

kemampuannya, akhirnya jatuh sakit. Akibat jatuh sakit, atlet menjadi 

putus asa dan tidak bersemangat lagi karena harapannya tidak tercapai.  

Faktor-faktor penyebab yang dapat memengaruhi kondisi mental 

atlet, dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu: faktor-faktor yang 
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berasal dari dalam diri atlet (faktor internal) dan faktor-faktor dari luar 

diri atlet (faktor ekternal). 

1. Faktor Internal 

a. Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis ini berkaitan erat dengan kondisi jasmiah 

atlet itu sendiri. Tingkat kualitas kondisi jasmaniah (fisik) atlet 

sangatlah berpengaruh terhadap penampilan atlet, termasuk kondisi 

mental atlet. Perkembangan tubuh memiliki tahap-tahap atau urutan-

urutan tertentu, suatu ketidaknormalan dalam proses ini dapat 

mengakibatkan gangguan perkembangannya. Perilaku manusia 

berdasarkan juga pada kualitas dan keutuhan fungsi-fungsi susunan 

saraf dan perlengkapan jasmaniah. Setiap faktor yang mengganggu 

perkembangan jamaniah yang normal dapat dianggap suatu faktor 

yang dapat menjadi penyebab perilaku yang tidak normal. Faktor- 

faktor ini mungkin karena keturunan atau dari lingkungan. Termasuk 

karena unsur keturunan maupun dibentuk sesudah lahir, misalnya: 

bentuk badan (perawakan), seks, temperamen, fungsi endokrin dan 

urat saraf serta jenis darah.  

Hal-hal ini jelas akan mempengaruhi tingkat kualitas 

penampilan atlet, misalnya bentuk tubuh yang atletis atau yang kurus, 

tinggi badan terlalu tinggi atau terlalu pendek, badan yang terlalu 

gemuk, fungsi hormonal yang seimbang atau berlebihan salah satu 

hormon, urat saraf yang cepat reaksinya atau yang sangat lambat dan 

sebagainya. Semua in turut mempengaruhi kehidupan sesorang, 

seperti halnya temperamen atlet, biasanya diwarnai oleh watak 

keturunan orang tua dimana sukar untuk dirubah dengan latihan atau 

kepelatihan lainnya. Temperamen atlet yang positif dan yang negatif 

untuk berfungsi sebagai pendorong dalam penampilan dan 

pencapaian prestasi makasimal atlet. Misalnya pemberani, periang, 

ketenangan merupakan unsur temperamen yang positif. Sedangkan, 

nervus, pemarah merupakan unsur temperamen yang negatif. 

b. Faktor psikologis 

Secara mendasar tingkat kualitas seperti unsur-unsur bakat, 

minat, intelegensi, kepribadian dan sebagainya, berpengaruh pada 

proses latihan dan penampilan atlet. Adapun faktor-faktor psikologis 

yang dapat berpengaruh pada mental atlet, terutama pada saat 

bertanding antara lain: 
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1) Kemampuan Adaptasi  

Tingkat kualitas adaptasi atau penyesuaian atlet terhadap 

lingkungan terutama kondisi lingkungan pertandingan sangat 

berpengaruh ada mental atlet. Kemampuan adapatasi atlet terutama 

berkaitan dengan situasi-situasi atau kondisi-kondisi baru yang belum 

bisa dikenal atlet. Karena situasi dan kondisi yang baru itu dianggap 

adanya perbedaan atau perubahan dari yang biasanya. Perubahan dan 

perbedaan dapat berupa kondisi cuaca, iklim, daerah, tempat 

pertandingan, makanan/minuman, peralatan dan lain-lain. Bila atlet 

yang memiliki kemampuan adaptasi rendah akan kaku dan canggung 

bila menghadapi hal-hal yang baru itu, karena perasaan tidak mantap 

dalam bertindak, sehingga akan berpengaruh pada kondisi mental 

atlet.  

2) Kekurangsiapan atau ketidaksiapan bertanding  

Sebelum pertandingan berlangsung biasanya dilakukan 

persiapan-persiapan, terutama berupa latihanlatihan. Lama persiapan 

ini biasanya tergantung atau disesuaikan dengan tingkat pertandingan 

yang akan diikuti. Semakin matang atau mantap persiapan latihan 

yang dilakukan makan semakin siap pula dalam menghadapi 

pertandingan. Dalam mengahadapi suatu pertandingan mental atlet 

harus disiapkan, sehingga seluruh kemampuan jiwanya baik akal, 

kemampuan, dan perasaan siap dalam menghadapi tugas-tugas dan 

siap menghadapi segala kemungkinanya. Ketidaksiapan fisikdan 

mental akan dapat menimbulkan perasaan seperti cemas, biasanya 

akan berpengaruh terhadap kemampuan berifikir dengan tenang, daya 

konsentrasi dan koordinasinya juga terganggu. Selain itu 

ketidaksiapan ini juga akan menimbulkan perasaan ketidakmampuan 

dalam menghadapi pertandingan atau timbul perasaan ragu-ragu 

dalam diri atlet. Sehingga atlet atau pelatih benar-benar 

memperhatikan kematangan kesiapan pada saat pertandingan yang 

akan diikuti. Karena kegagalan dalam suatu pertandingan sebagai 

akibat kurangkesiapan atlet dapat berakibat negatif terhadap mental, 

seperti terjadinya trauma mental.  

3) Truma Mental  

Trauma mental yang dimaksud adalah bagian-bagian atau 

tempat yang lemah, yang ditinggalkan oleh pengalaman traumatik 

sebagai kepekaan terhadap jenis stress tertentu. Pengalaman- 
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pengalaman atlet selama bertanding biasanya membekas atau 

tertanam dalam diri atlet, baik pengalaman-pengalaman yang 

menyenangkan maupun menyedihkan. Salah satu contoh ada seorang 

atlet bulutangkis bila bertemu dan bertanding dengan atlet X , 

langsung timbul keresahan atau cemas, karena teringat pengalaman 

sebelumnya bila bertanding dengan atlet X itu selalu kalah, sehingga 

bila bertanding dengan atlet X itu lagi sudah merasa kalah. 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Masa Penonton  

 Pengaruh masa penonton yang tampak terhadap atlet pada 

umumnya berupa menurunya keadaan mental ke bawah normal. 

Pengaruh tersebut kadang-kadang demikian dominasinya, sehingga 

atlet seakan-akan di bawah penguasa penonton, seakan dia tidak 

boleh mengenal dirinya sendiri atau memiliki dirinya sendiri. 

Penontonlah yang seakan-akan menentukan apa yang harus 

dilakukan, bagaimana harus bermain, sehingga menurunkan 

keasliannya serta keberaniannya dan akhirnya terpaksa memanjakan 

diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang palsu, yaitu mengabulkan 

permintaanpermintaan penonton, meskipun mengetahui tindakan itu 

salah. Salah satu ciri penonton adalah emosinya yang labil. Begitu 

mengalami kekecewaan, maka akan menunjukkan tindakan yang 

agresif, berupa cemoohan terhadap atlet. Disamping pengaruh yang 

merugikan, ada pula pengaruh masa penonton yang dapat 

membangkitkan semangat atau rasa percaya diri, sehingga dalam 

situasi yang kritis atlet merasa seakan-akan mendapat dukungan, 

yang sebenarnya, mampu menguasai keadaan dan menunjukkan 

penampilan yang lebih baik.  

b. Rangsangan yang membingungkan  

 Bentuk informasi dan komunikasi yang kurang jelas dapat 

membingungkan atlet. Komentar para official yang merasa 

berkompeten, baik koreksi, taktik atau strategi yang harus dilakukan 

maupun petunjuk yang lain kepada atlet, terutama beberapa petunjuk 

atau perintah yang berbeda akan membingungkan atlet.  

c. Lawan yang bukan tandingannya  

 Setiap atlet yang akan bertanding, biasanya sudah 

memperkirakan kondisi kekuatan lawan. Dengan mengetahui 
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gambaran kondisi lawan, atlet tersebut juga sudah mulai mengukur 

atau membandingkan dengan kemampuan dirinya. Atlet yang 

mengetahui bahwa lawan yang akan dihadapi adalah atlet peringkat 

di atasnya atau unggul dari pada dirinya, makan dalam hati kecil, 

at;et tersebut akan timbul pengakuan akan  ketidakmampuannya 

untuk menang. Situasi tersebut akan menyebabkan berkurangnya 

kepercayaan pada diri sendiri. Setiap kali berbuat kesalahan, semakin 

menyelahkan diri sendiri.  

d. Kehadiran/ketidakhadiran pelatih  

 Karakteristik mental atlet berbeda-beda. Bagi atlet yang 

memiliki hubungan personal dengan pelatih akan mengharap oleh 

atlet akan berpengaruh kurang menguntungkan bagi penampilan atlet 

tersebut. Hal ini disebabkan karena atlet merasa tidak ada orang yang 

memberi dukungan pada saat-saat yang diperlukan. Dengan 

dukungan tersebut atlet akan merasa mampu menghadapi dan 

mengatasi situasi-situasi yang penting. Sebaliknya, ada atlet yang 

tidak menghendaki atau tidak senang akan kehadiran pelatih pelatih 

sewaktu bertanding, karena merasa tidak tenang dan tidak leluasa 

serta merasa terganggu mentalnya sewaktu bertanding. Dalam hal ini 

pelatih harus menyadari dan memahaminya, agar tidak menimbulkan 

perasaan yang mengganggu pada diri atlet.  

e. Kehadiran/ketidakhadiran seseorang  

 Kehadiran orangtua, keluarga, kekasih atau orang-orang 

tertentu sering kali dapat mengganggu dan mendukung mental atlet 

selama bertanding. Ada atlet-atlet tertentu jika ditunggui orang tua, 

atau kekasih misalnya akan merasa risih dan kaku dalam dirinya. 

Suasana seperti ini akan mengganggu konsentrasi dalam penampilan 

yang prima. Sebaliknya ada atlet-atlet tertentu jika ditemani orang-

orang tertentu justru merasa mendapat dukungan sehingga 

membangkitkan semangat bertanding yang cukup optimal. Kondisi 

karakteristik atlet yang bervariasi ini harus dipahami dan dimengerti 

oleh pelatih, hal ini dalam mempersiapkan kondisi mental atlet dalam 

bertanding.  

f. Beban tugas yang terlalu berat  

 Sebelum bertanding sering kali atlet sudah ditargerkan harus 

menang, harus menjadi juara, atau harus mendapat rangking tertentu. 

Bagi atlet yang memiliki kemampuan yang memadai penerapan 
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target tersebut justru menjadi tantangan dan dorongan yang besar 

agar dapat melampaui atau melewati. Sebaliknya bagi atlet yang 

merasa berat atau kurang mampu, akan menajdi beban tugas yang 

memberatkan diri atlet. Bahkan perasaan ini sudah mulai dirasakan 

beberapa hari sejak mengetahui penetapan target itu, apabila hasil 

pertandingan tersebut memiliki konsekuensi bagi atlet. Sehingga hal 

ini akan mempengaruhi kondisi mental atlet. Akhirnya justru 

pertandingan yang akan dihadapi dipandang sebagai pekerjaan yang 

menghantui atau memberatkan. 

 

C. Bentuk-bentuk Latihan Mental 

Menurut Zackyubaid (2010) ada enam cara dalam latihan mental 

atlet, sebagai upaya untuk tampil secara maksimal dalam olahraga 

kompetitif, antara lain; 

1. Berfikir Positif 

Berfikir positif dimaksudkan sebagai cara berfikir yang 

mengarahkan sesuatu ke arah yang positif, melihat segi baiknya. Hal ini 

perlu dibiasakan bukan saja oleh atlet, tetapi terlebih-lebih bagi pelatih 

yang melatihnya. Dengan membiasakan diri berfikir positif dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi dan menjalin 

kerjasama antara berbagai pihak. Pikiran positif akan diikuti dengan 

tindakan dan perkataan positif pula, karena pikiran akan menuntun 

tindakan. 

2. Membuat Catatan Harian Latihan Mental (Mental Log) 

Catatan latihan mental meru- pakan catatan harian yang ditulis 

setiap atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang 

berkaitan dengan olahraganya. Dalam buku catatan latihan mental ini 

dapat dituliskan pikiran, bayangan, ketakutan, emosi, dan hal-hal lain 

yang dianggap penting dan relevan oleh atlet. Catatan ini semestinya 

dapat menceritakan bagaimana atlet berfikir, bertindak, bereaksi, juga 

merupakan tempat untuk mencurahkan kemarahan, frustrasi, kecewa, dan 

segala perasaan negatif jika melaku- kan kegagalan atau tampil buruk. 

Dengan melakukan perubahan pola pikir akan hal-hal negatif tadi menjadi 

positif, atlet dapat menggunakan catatan latihan mentalnya sebagai 

“langkah baru” setelah mengalami frustrasi, keraguan, ketakutan, ataupun 

perasaan berdosa/ bersalah untuk kembali membangun sikap mental yang 
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positif dan penuh percaya diri. 

3. Penetapan Sasaran (Goal-Setting) 

Penetapan sasaran (goal-setting) perlu dilakukan agar atlet 

memiliki arah yang harus dituju. Sasaran tersebut bukan hanya berupa 

hasil akhir (output) dari mengikuti suatu kejuaraan. Penetapan sasaran ini 

sedapat mungkin harus bisa diukur agar dapat dilihat perkembangan dari 

pencapaian sasaran yang ditetapkan. Selain itu pencapaian sasaran ini 

perlu ditetapkan sedemikian rupa secara bersamasama antara atlet dan 

pelatih. Sasaran tersebut tidak boleh terlalu mudah, namun sekaligus 

bukan sesuatu yang mustahil dapat tercapai. Jadi, sasaran tersebut harus 

dapat memberikan tantangan bahwa jika atlet bekerja keras maka 

sasaran tersebut dapat tercapai. Dengan demikian penetapan sasaran ini 

sekaligus dapat pula berfungsi sebagai pembangkit motivasi. 

4. Latihan Relaksasi 

Tujuan daripada latihan relaksasi, termasuk pula latihan 

manajemen stres, adalah untuk mengendalikan ketegangan, baik itu 

ketegangan otot maupun ketegangan psikologis. Ada berbagai macam 

bentuk latihan relaksasi, namun yang paling mendasar adalah latihan 

relaksasi otot secara progresif. Tujuan daripada latihan ini adalah agar atlet 

dapat mengenali dan membedakan keadaan rileks dan tegang. Biasanya 

latihan relaksasi ini baru terasa hasilnya setelah dilakukan setiap hari 

selama minimal enam minggu (setiap kali latihan selama sekitar 20 

menit). Sekali latihan ini dikuasai, maka semakin singkat waktu yang 

diperlukan untuk bisa mencapai keadaan rileks. Bentuk daripada latihan 

relaksasi lainnya adalah autogenic training dan berbagai latihan 

pernapasan. Latihan relaksasi ini juga menjadi dasar latihan pengen- 

dalian emosi dan kecemasan. 

5. Latihan Visualisasi Dan Imajeri 

Latihan imajeri (mental imagery) merupakan suatu bentuk latihan 

mental yang berupa pembayangan diri dan gerakan di dalam pikiran. 

Manfaat daripada latihan imajeri, antara lain adalah untuk mempelajari 

atau mengulang gerakan baru; memperbaiki suatu gerakan yang salah 

atau belum sempurna; latihan simulasi dalam pikiran; latihan bagi atlet 

yang sedang rehabilitasi cedera. Latihan imajeri ini seringkali disamakan 

dengan latihan visualisasi karena sama-sama melakukan pembayangan 

gerakan di dalam pikiran. Namun, di dalam imajeri si atlet bukan hanya 
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„melihat‟ gerakan dirinya namun juga memberfungsikan indera 

pendengaran, perabaan, penciuman dan pengecapan. Untuk dapat 

menguasai latihan imajeri, seorang atlet harus mahir dulu dalam 

melakukan latihan relaksasi. 

6. Latihan konsentrasi 

Konsentrasi merupakan suatu keadaan dimana kesadaran 

seseorang tertuju kepada suatu obyek tertentu dalam waktu tertentu. 

Dalam olahraga, masalah yang paling sering timbul akibat terganggunya 

konsentrasi adalah berkurang- nya akurasi lemparan, pukulan, tendangan, 

atau tembakan sehingga tidak mengenai sasaran. Akibat lebih lanjut jika 

akurasi berkurang adalah strategi yang sudah dipersiapkan menjadi tidak 

jalan sehingga atlet akhirnya kebingungan, tidak tahu harus bermain 

bagaimana dan pasti kepercayaan dirinya pun akan berkurang. Selain itu, 

hilangnya konsentrasi saat melakukan aktivitas olahraga dapat pula 

menyebabkan terjadinya cedera. Tujuan daripada latihan konsentrasi 

adalah agar si atlet dapat memusatkan perhatian atau pikirannya terhadap 

sesuatu yang ia lakukan tanpa terpengaruh oleh pikiran atau hal-hal lain 

yang terjadi di sekitarnya. Pemusatan perhatian tersebut juga harus dapat 

berlangsung dalam waktu yang dibutuhkan. Agar didapatkan hasil yang 

maksimal, latihan konsentrasi ini biasanya baru dilakukan jika si atlet 

sudah menguasai latihan relaksasi. Salah satu bentuk latihan konsentrasi 

adalah dengan memfokuskan perhatian kepada suatu benda tertentu nyala 

lilin; jarum detik; bola atau alat yang digunakan dalam olahraganya. 

Lakukan selama mungkin dalam posisi meditasi. 

 

Rangkuman  

Latihan Mental atau pelatihan otak mengacu pada penggunaan 

terstruktur dari latihan kognitif atau teknik. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan fungsi otak tertentu. Latihan mental adalah latihan kognitif 

suatu tugas sebelum kinerja Merujuk dari arti mental dan latihan seperti 

penjelasan di atas maka latihan mental dapat diartikan latihan yang 

diprogramkan dan dilakukan berbentuk kejiwaan baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotor secara terorganisir. 

Ada enam cara dalam latihan mental atlet, sebagai upaya untuk 

tampil secara maksimal dalam olahraga kompetitif, antara lain;  

1. Berfikir Positif 
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2. Membuat Catatan Harian Latihan Mental (Mental Log) 

3. Penetapan Sasaran (Goal-Setting) 

4. Latihan Relaksasi 

5. Latihan Visualisasi Dan Imajeri 

6. Latihan konsentrasi 

 

Latihan Soal 

1. Manfaat latihan mental adalah..... 

a. Memperoleh kemampuan untuk mengendalikan fokus pada suatu 

pertandingan 

b. Memperoleh kemampuan untuk mengendalikan emosi untuk 

kinerja yang lebih optimal saat pertandingan 

c. Memperoleh ketenangan dalam bkinerja otak 

d. Jawaban a dan b benar 

e. Jawaban b dan c benar 

2. Suatu metode latihan dimana penampilan suatu tugas diimajinasikan 

atau divisualisasikan tanpa latihan fisik yang nampak, adalah 

pengertian dari..... 

a. Latihan fisik 

b. Latihan mental 

c. Latihan visual 

d. Latihan beban 

e. Latihan audiovisual 

3. Berikut ini  yang merupakan latihan mental adalah..... 

a. penetapan sasaran (goal setting) 

b. latihan fisik 

c. latihan reaksi 

d. latihan fisioterapi 

e. latihan menghayal 

4. Manfaat berpikir positif dalam latihan mental bagi seorang atlet, 

kecuali... 

a. Menumbuhkan rasa percaya diri 

b. Meningkatkan motivasi 

c. Menjalin kerjasama dengan pemain lain 

d. Menumbuhkan self-confidence 
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e. Menumbuhkan pengendalian 

5. Latihan mental dapat dilakukan dengan mengkaji suatu bidang ilmu, 

yaitu..... 

a. Ilmu psikologi olahraga 

b. Ilmu biomekanika olahraga 

c. Ilmu sejarah olahraga 

d. Ilmu statistik 

e. Semua jawaban benar 

6. Fungsi dari mental log dalam latihan mental bagi seorang atlet 

adalah.... 

a. Meningkatkan imajineri 

b. Peregangan otak 

c. untuk mengungkapkan kemarahan 

d. mencurahkan rasa frustasi untuk kemudian membangun percaya 

diri yang baru 

e. permulaan pemanasan mental 

7. Cara berpikir yang mengarah ke pemikiran yang baik adalah.... 

a. Mental log 

b. Latihan berpikir positif 

c. Mental heath  

d. Goal setting 

e. Latihan imajiner 

8. Berikut ini merupakan macam-macam latihan mental, kecuali..... 

a. Berpikir positif 

b. Penetapan sasaran (goal setting) 

c. Latihan reaksi 

d. latihan relaksasi 

e. latihan imajinery 

9. Latihan menejemen stress yang berfungsi untuk mengendalikan 

ketegangan baik ketegangan otot maupun ketegangan psikologis 

adalah.... 

a. penetapan sasaran (goal setting) 

b. latihan fisik 

c. latihan relaksasi 

d. latihan fisioterapi 
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e. latihan menghayal 

10. Dibawah ini merupakan orang yang menggunakan mental log sebagai 

latihan mental adalah... 

a. Guru 

b. Atlet 

c. Siswa  

d. Pelatih 

e. Asisten pelatih 

11. Penetapan sasaran (goal setting) sangat penting bagi atlet agar..... 

a. Atlet lebih percaya diri 

b. Atlet lebih dapat bekerja sama 

c. Seorang atlet dapat mengendalikan diri dan emosi 

d. Atlet terlatih  

e. seorang atlet memiliki arah yang jelas untuk dituju 

12. Suatu keadaan dimana kesadaran seseorang tertuju kepada suatu 

objek tertentu dalam suatu waktu disebut..... 

a. Konsentrasi 

b. Imaginery 

c. Goal setting 

d. Mental log 

e. Visualisasi  

13. Tujuan dari penetapan sasaran (goal-setting) adalah..... 

a. Memberikan latihan 

b. Untuk mencapai prestasi 

c. Memberikan tantangan kepada atlet 

d. Jawaban a dan b benar 

e. Jawaban b dan c benar 

14. Dibawah ini merupakan masalah yang sering timbul dalam suatu 

pertandingan jika konsentrasi terganggu, kecuali 

a. Berkurangnya akurasi lemparan 

b. Berkurangnya akurasi pukulan 

c. Berkurangnya hambatan tendangan 

d. Tembakan yang meleset dari sasaran 

e. Berkurangnya akurasi tendangan 

15. Tujuan dari latihan relaksasi adalah.... 
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a. Agar atlet dapat mengenali keadaan rileks dan tegang 

b. Agar atlet dapat membedakan keadaan rileks dan tegang 

c. Agar emosi terbentuk 

d. Semua jawaban benar 

e. Jawaban a dan b benar 
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BAB VII 

LATIHAN TEKNIK DASAR 

BOLAVOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang latihan fisik dalam 

permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan memahami dan 

mampu melakukan gerakan latihan fisik dalam permainan bolavoli. 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan latihan teknik  

2. Menjelaskan latihan teknik service dalam permainan bolavoli. 

3. Menjelaskan latihan teknik passing dalam permainan bolavoli. 

4. Menjelaskan latihan teknik smash dalam permainan bolavoli. 

5. Menjelaskan latihan teknik block dalam permainan bolavoli. 

 

A. Hakikat Latihan Teknik 

Menurut Suharno (1992), teknik adalah suatu proses gerakan dan 

pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan 

tugas yang pasti dalam cabang olahraga. Latihan teknik merupakan 

latihan keterampilan untuk meningkatkan kesempurnaan teknik (skill). 

Keterampilan teknik merupakan kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

teknik yang diperlukan dalam cabang olahraga. Menurut Bompa (1994), 

teknik mencakup keseluruhan struktur teknik dan bagian-bagian yang 

tergabung dengan seksama dan gerakan-gerakan yang efisiean seorang 

atlet dalam usahanya melakukan tugas berolahraga. Keterampilan teknik 

merupakan bagian penting dalam pencapaian prestasi. Tanpa 

keterampilan teknik yang baik maka seorang atlet tidak mungkin akan 

mampu menampilkan permainan atau gaya yang baik dan benar dalam 

suatu cabang olahraga. Teknik dalam setiap cabang olahraga akan selalu 

berkembang sesuai dengan tujuan dan peraturan permainan yang semakin 

tinggi tuntutannya, yaitu pencapaian keterampilan dan prestasi yang 

setinggi mungkin. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka latihan 

keterampilan teknik secara proporsional harus mendapat prioritas utama 

dalam suatu susunan program latihan.  

Tujuan latihan teknik adalah untuk mempertinggi keterampilan 

gerakan teknik dan memperoleh otomatisasi gerakan teknik dalam suatu 
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cabang olahraga. Otomatisasi gerakan ditandai oleh hasil gerakan yang 

ajeg dan konsisten, sedikit sekali atau jarang melakukan kesalahan 

gerakan, dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda dan berubah-ubah 

selalu dapat melakukan gerakan dengan konsisten.  

Teknik dibedakan menjadi tiga katagori yaitu teknik dasar, teknik 

menengah dan teknik tinggi. Pengatagorian teknik tersebut berdasarkan 

tingkatan kesulitan dalam melakukan gerakan, kebutuhan kemampuan 

fisik yang mendukung keterampilan teknik, banyaknya aspek lain yang 

mempengaruhi gerakan, kompleksitas dan variasi gerakan teknik yang 

memerlukan koordinasi, dan tuntutan kebutuhan keterampilan teknik 

gerakan dalam permainan. 

Teknik dasar adalah suatu teknik dimana proses melakukan 

gerakan merupakan fondamen dasar, gerakan dilakukan dalam kondisi 

sederhana dan mudah. Latihan teknik dasar biasanya dilakukan oleh 

seseorang yang baru mempelajari teknik suatu cabang olahraga tertentu 

dan mempunyai tingkat penguasaan keterampilan pemula. Bahan latihan 

yang diberikan tentunya dimulai dari bagian-bagian gerakan teknik dasar 

yang paling sederhana dan mudah. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan 

teknik dasar secara keseluruhan, tetapi masih dengan tingkat kesulitan 

gerakan yang rendah. Gerakan teknik keselurugan tersebut masih sangat 

mudah, belum banyak kombinasi dan variasi gerakan yang lebih sulit.  

Teknik menengah adalah suatu teknik dimana dalam melakukan 

gerakan menuntut penggunaan kecepatan, kekuatan, kelincahan dan 

koordinasi yang lebih tinggi daripada teknik dasar. Teknik menengah 

merupakan lanjutan dari teknik dasar. Untuk dapat melakukan teknik 

menengah harus menguasai keterampilan teknik dasar lebih dahulu.  

Teknik tinggi adalah suatu teknik dimana dalam melakukan 

proses gerakan menuntut tempo yang tinggi, koordinasi, keseimbangan, 

ketepatan yang tinggi serta gerakan tersebut sulit, simultan dalam kondisi 

yang sangat berat (Bompa: 1994).  

Langkah-langkah latihan gerakan teknik adalah sebagai berikut. 

Pertama, pelatih memberikan penjelasan dan memperagakan gerakan 

teknik secara keseluruhan tentang gerakan teknik yang akan dilatihkan. 

Kedua, atlet melakukan latihan gerakan teknik dasar dengan 

memperhatikan kunci-kunci gerakan. Ketiga, atlet melakukan latihan 

gerakan teknik dasar secara utuh dalam situasi dan kondisi yang 

sederhana. Keempat, tempo latihan ditingkatkan dan mengulang-ulang 
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latihan teknik dasar dengan menggunakan kekuatan, kecepatan dan 

koordinasi yang agak lebih sulit. Kelima, mempersulit jenis dan bentuk-

bentuk latihan teknik. Keenam, latihan keterampilan teknik lanjutan yang 

lebih tinggi. Ketujuh, meningkatkan efektifitas gerakan teknik dibarengi 

dengan pembentukan fisik. Kedelapan, mencoba keterampilan teknik 

dalam situasi permainan sederhana. Kesembilan, penguasaan 

keterampilan teknik secara sempurna dan otomatis yang diterapkan dalam 

pertandingan. (Suharno: 1992). 

 

B. Bentuk Latihan Teknik Dasar Bolavoli 

 Dalam permainan bolavoli, pemain harus memiliki keahlian 

teknik dasar untuk memainkan bola. Ada 4 teknik dasar dalam bolavoli 

yaitu service, passing, smash, block. Untuk dapat mengusai 4 teknik 

tersebu makadiperlukan sebuah latihan yang ekstra. Berikut ini bentuk 

latihan teknik dasar dalam bolavoli. 

1. Model Latihan Service 

a. Latihan Service Bawah 

1) Melempar bola ke dinding 

a) Pemain menghadap dinding dan kira-kira 4 meter dari 

dinding 

b) Lakukan lemparan bola seperti melakukan service bawah 

c) Arahkan lemparan bola ke dinding 

d) Lakukan berulang-ulang 

2) Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

a) Pemain menghadap dinding kira-kira 4 meter dari dinding 

b) Lakukan service bawah dengan menghadap dinding 

c) Arahkan service ke dinding 

d) Lakukan berulang-ulang 

3) Latihan service bawah berpasangan 

a) Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 9 

meter 

b) Lakukan service bawah ke arah pasangan masing-masing 

c) Lakukan service secara bergantian 

d) Lakukan berulang-ulang 

4) Latihan service bawah berpasangan melewati net dengan jarak 

bervariasi 
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a) Pemain dibagi 2 kelompok, kelompok A terdiri 3 orang 

berdiri berbanjar 3 meter dari net dan kelompok B terdiri 3 

orang berdiri berbanjar 3 meter dari net di lapangan satunya. 

Kedua kelompok saling berhadapan dan berpasangan. 

b) Pemain pertama dari kelompok A melakukan service dari 

bawah pada jarak 3 meter dari net, diseberangkan ke 

lapangan lawan melewati net dan diarahkan ke pemain paling 

depan dari kelompok B, pemain dari kelompok B 

menerima.Setelah itu pemain dari kelompok B yang 

melakukan servicedan pemain kelompok A yang menangkap 

bola, setiap pemain melakukan service1 kali dan menerima1 

kali. Lakukan secara bergantian dengan teman yang ada 

dibarisan belakangnya. 

c) Tingkatkan jarak service menjadi 4 meter dari net dan 

ditingkatkan lagi menjadi 5 meter dari net, 6 meter, 7 meter 

dst. 

d) Service dinyatakan berhasil apabila bola dilambung dan 

dapat dipukul secara tepat, dan dapat diseberangkan ke area 

lapangan lawan melewati net. 

5) Latihan service bawah ke arah target yang ditentukan 

a) Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service bawah, kelompok 

B yang menerima servicedi lapangan lawan. 

b) Service dari bawah pada area service 

c) Arahkan bola service ke pemain yang berada di area 

lapangan seberang, siap menerima di posisi 1. 

d) Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang 

e) Service dinyatakan berhasil apabila bola dapat dipukul 

dengan sempurna, melewati net dan tepat ke sasaran. 

6) Latihan service bawah ke arah target yang ditandai bendera 

a) Service bola dari bawah di daerah service 

b) Arahkan bola service ke area yang ditandai dengan bendera 

c) Tangkap bola hasil service oleh teman latihan, kemudian 

lakukan service kembali 

d) Lakukan service secara berulang-ulang dan bergantian 

sampai dirasakan cukup. 
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b. Latihan Service Atas 

1) Service Putaran Depan 

a) Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding kira-kira 4 meter. 

 Posisi kaki kiri berada lebih depan dibanding kaki kanan 

(untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Kemudian tangan kiri lurus kedepan memegang bola 

kearah atas (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Perkenaan tangan 1/3 bagian atas bola dan arahkan 

service ke dinding. 

 Hasil putaran pukulan bola adalah memutar kearah 

depan. 

 Lakukan gerakan ini sebanyak 10kali. 

b) Latihan service putaran depan berpasangan 

 Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 

9 meter. 

 Lakukan service putaran depan ke arah pasangan masing- 

masing. 

 Lakukan service putaran depansecara bergantian. 

 Lakukan berulang-ulang. 

c) Latihan service putaran depan berpasangan melewati net 

dengan jarak bervariasi. 

 Pemain dibagi 2 kelompok, kelompok A terdiri 3 orang 

berdiri berbanjar 3 meter dari net dan kelompok B terdiri 

3 orang berdiri berbanjar 3 meter dari net di lapangan 

satunya. Kedua kelompok saling berhadapan dan 

berpasangan. 

 Pemain pertama dari kelompok A melakukan service 

putaran depan pada jarak 3 meter dari net, diseberangkan 

ke lapangan lawan melewati net dan di arahkan ke 

pemain paling depan dari kelompok B, pemain dari 

kelompok B menerima. Setelah itu pemain dari 

kelompok B yang melakukan service dan pemain 

kelompok A yang menangkap bola, setiap pemain 
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melakukan service 1 kali dan menerima1 kali. Lakukan 

secara bergantian dengan teman yang ada dibarisan 

belakangnya. 

 Tingkatkan jarak service menjadi 4 meter dari net dan 

ditingkatkan lagi menjadi 5 meter dari net, 6 meter, 7 

meter dst. 4) Service dinyatakan berhasil apabila bola 

dilambung dan dapat dipukul secara tepat, dan dapat 

diseberangkan ke area lapangan lawan melewati net. 

d) Latihan service putaran depan ke arah sasaran yang 

ditentukan 

 Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service bawah, 

kelompok B yang menerima service di lapangan lawan. 

 Lakukan service dengan teknik service putaran depan 

pada daerah service. 

 Arahkan bola service ke pemain yang berada di area 

lapangan seberang, siap menerima di posisi 1. 

 Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dapat dipukul 

dengan sempurna, melewati net dan tepat ke sasaran. 

e) Latihan service putaran depan ke arah sasaran yang ditandai 

dengan bendera 

 Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service putaran depan, 

kelompok B yang menerima service di lapangan lawan. 

 Service bola dari atas di daerah service. 

 Arahkan bola service ke area yang ditandai dengan 

bendera. 

 Tangkap bola hasil service oleh teman latihan, kemudian 

lakukan service kembali. 

 Lakukan service secara berulang-ulang dan bergantian 

sampai dirasakan cukup. 

2) Service Putaran Belakang 

a) Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding kira-kira 4 meter. 
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 Posisi kaki kiri berada lebih depan dibanding kaki kanan 

(untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Kemudian tangan kiri lurus kedepan memegang bola ke 

arah atas (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Pukulah bola dengan tangan kanan pada 1/3 bagian 

bawah belakang bola. 

 Hasil pukulan bola memutar ke arah belakang. 

 Lakukan gerakan ini sebanyak 10kali. 

b) Latihan service putaran belakang berpasangan 

 Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 

9 meter. 

 Lakukan service putaran belakangke arah pasangan 

masingmasing. 

 Lakukan service putaran belakangsecara bergantian. 

 Lakukan berulang-ulang. 

c) Latihan service putaran belakang berpasangan melewati net 

dengan jarak bervariasi 

 Pemain dibagi 2 kelompok, kelompok A terdiri 3 orang 

berdiri berbanjar 3 meter dari net dan kelompok B terdiri 

3 orang berdiri berbanjar 3 meter dari net di lapangan 

satunya. Kedua kelompok saling berhadapan dan 

berpasangan. 

 Pemain pertama dari kelompok A melakukan service 

putaran belakang pada jarak 3 meter dari net, 

diseberangkan ke lapangan lawan melewati net dan di 

arahkan ke pemain paling depan dari kelompok B, 

pemain dari kelompok B menerima. Setelah itu pemain 

dari kelompok B yang melakukan service dan pemain 

kelompok A yang menangkap bola, setiap pemain 

melakukan service 1 kali dan menerima1 kali. Lakukan 

secara bergantian dengan teman yang ada dibarisan 

belakangnya. 

 Tingkatkan jarak service menjadi 4 meter dari net dan 

ditingkatkan lagi menjadi 5 meter dari net, 6 meter, 7 

meter dst. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dilambung dan 
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dapat dipukul secara tepat, dan dapat diseberangkan ke 

area lapangan lawan melewati net. 

d) Latihan service putaran belakang ke arah sasaran yang 

ditentukan 

 Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service bawah, 

kelompok B yang menerima service di lapangan lawan. 

 Lakukan service dengan teknik service putaran belakang 

pada daerah service. 

 Arahkan bola service ke pemain yang berada di area 

lapangan seberang, siap menerima di posisi 1. 

 Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dapat dipukul 

dengan sempurna, melewati net dan tepat ke sasaran. 

e) Latihan service putaran belakang ke arah sasaran yang 

ditandai dengan bendera 

 Service bola dari atas dengan teknik service putaran 

belakang di daerah service. 

 Arahkan bola service ke area yang ditandai dengan 

bendera. 

 Tangkap bola hasil service oleh teman latihan, kemudian 

lakukan service kembali. 

 Lakukan service secara berulang-ulang dan bergantian 

sampai dirasakan cukup. 

3) Service Putaran Dalam 

a) Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding adalah 4 langkah. 

 Posisi kaki kiri berada lebih depan dibanding kaki kanan 

(untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Kemudian tangan kiri lurus kedepan memegang bola 

kearah atas (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Gerakan pukulah seperti melakukan teknik service 

putaran dalam dan arah pukulan bola ke dinding. 

 Hasil putaran pukulan bola adalah memutar kearah 

dalam. 
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 Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. 

b) Latihan service putaran dalam berpasangan 

 Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 

9 meter. 

 Lakukan service putaran dalamke arah pasangan masing- 

masing. 

 Lakukan service putaran dalamsecara bergantian. 

 Lakukan berulang-ulang 

c) Latihan service putaran dalamberpasangan melewati net 

dengan jarak bervariasi. 

 Pemain dibagi 2 kelompok, kelompok A terdiri 3 orang 

berdiri berbanjar 3 meter dari net dan kelompok B terdiri 

3 orang berdiri berbanjar 3 meter dari net di lapangan 

satunya. Kedua kelompok saling berhadapan dan 

berpasangan. 

 Pemain pertama dari kelompok A melakukan service 

putaran depan pada jarak 3 meter dari net, diseberangkan 

ke lapangan lawan melewati net dan di arahkan ke 

pemain paling depan dari kelompok B, pemain dari 

kelompok B menerima. Setelah itu pemain dari 

kelompok B yang melakukan service dan pemain 

kelompok A yang menangkap bola, setiap pemain 

melakukan service 1 kali dan menerima1 kali. Lakukan 

secara bergantian dengan teman yang ada dibarisan 

belakangnya. 

 Tingkatkan jarak service menjadi 4 meter dari net dan 

ditingkatkan lagi menjadi 5 meter dari net, 6 meter, 7 

meter dst. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dilambung dan 

dapat dipukul secara tepat, dan dapat diseberangkan ke 

area lapangan lawan melewati net. 

d) Latihan service putaran dalam ke arah sasaran yang 

ditentukan. 

 Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service bawah, 

kelompok B yang menerima service di lapangan lawan. 
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 Lakukan service dengan teknik service putaran dalam 

pada daerah service. 

 Arahkan bola service ke pemain yang berada di area 

lapangan seberang, siap menerima di posisi 1. 

 Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dapat dipukul 

dengan sempurna, melewati net dan tepat ke sasaran. 

e) Latihan service putaran dalam ke arah sasaran yang ditandai 

dengan bendera. 

 Lakukan service dengan teknik service putaran dalamdi 

daerah service. 

 Arahkan bola service ke area yang ditandai dengan 

bendera. 

 Tangkap bola hasil service oleh teman latihan, kemudian 

lakukan service kembali. 

 Lakukan service secara berulang-ulang dan bergantian 

sampai dirasakan cukup. 

4) Service Putaran Luar 

a) Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding kira-kira 4 meter. 

 Posisi kaki kiri berada lebih depan dibanding kaki kanan 

(untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Kemudian tangan kiri lurus kedepan memegang bola 

kearah atas (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Pukulah bola dengan tangan kanan pada 1/3 bagian kiri 

luar bola. 

 Hasil pukulan bola memutar kea rah luar. 

 Lakukan gerakan ini sebanyak 10kali. 

b) Latihan service putaran luar berpasangan 

 Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 

9 meter. 

 Lakukan service putaran luarke arah pasangan masing- 

masing. 

 Lakukan service putaran luar secara bergantian. 
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 Lakukan berulang-ulang. 

c) Latihan service putaran luar berpasangan melewati net 

dengan jarak bervariasi. 

 Pemain dibagi 2 kelompok, kelompok A terdiri 3 orang 

berdiri berbanjar 3 meter dari net dan kelompok B terdiri 

3 orang berdiri berbanjar 3 meter dari net di lapangan 

satunya. Kedua kelompok saling berhadapan dan 

berpasangan. 

 Pemain pertama dari kelompok A melakukan service 

putaran depan pada jarak 3 meter dari net, diseberangkan 

ke lapangan lawan melewati net dan di arahkan ke 

pemain paling depan dari kelompok B, pemain dari 

kelompok B menerima. Setelah itu pemain dari 

kelompok B yang melakukan service dan pemain 

kelompok A yang menangkap bola, setiap pemain 

melakukan service 1 kali dan menerima1 kali. Lakukan 

secara bergantian dengan teman yang ada dibarisan 

belakangnya. 

 Tingkatkan jarak service menjadi 4 meter dari net dan 

ditingkatkan lagi menjadi 5 meter dari net, 6 meter, 7 

meter dst. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dilambung dan 

dapat dipukul secara tepat, dan dapat diseberangkan ke 

area lapangan lawan melewati net. 

d) Latihan service putaran luar ke arah sasaran yang ditentukan. 

 Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service bawah, 

kelompok B yang menerima service di lapangan lawan. 

 Lakukan service dengan teknik service putaran luar pada 

daerah service. 

 Arahkan bola service ke pemain yang berada di area 

lapangan seberang, siap menerima di posisi 1. 

 Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dapat dipukul 

dengan sempurna, melewati net dan tepat ke sasaran. 

e) Latihan service putaran luar ke arah sasaran yang ditandai 
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dengan bendera 

 Service bola dari atas dengan teknik service putaran 

luardi daerah service. 

 Arahkan bola service ke area yang ditandai dengan 

bendera. 

 Tangkap bola hasil service oleh teman latihan, kemudian 

lakukan service kembali. 

 Lakukan service secara berulang-ulang dan bergantian 

sampai dirasakan cukup. 

5) Service Mengapung 

a) Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding kira-kira 4 meter. 

 Posisi kaki kiri berada lebih depan dibanding kaki kanan 

(untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Kemudian tangan kiri lurus kedepan memegang bola 

kearah atas (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Pukulah bola dengan tangan kanan tepat ditengah-tengah 

bola kearah dinding. 

 Hasil pukulan bola mengapung. 

 Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. 

b) Latihan service mengapung berpasangan 

 Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 

9 meter. 

 Lakukan service mengapung ke arah pasangan masing- 

masing. 

 Lakukan service mengapung secara bergantian. 

 Lakukan berulang-ulang. 

c) Latihan service mengapung berpasangan melewati net 

dengan jarak bervariasi. 

 Pemain dibagi 2 kelompok, kelompok A terdiri 3 orang 

berdiri berbanjar 3 meter dari net dan kelompok B terdiri 

3 orang berdiri berbanjar 3 meter dari net di lapangan 

satunya. Kedua kelompok saling berhadapan dan 

berpasangan. 
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 Pemain pertama dari kelompok A melakukan service 

putaran depan pada jarak 3 meter dari net, diseberangkan 

ke lapangan lawan melewati net dan di arahkan ke 

pemain paling depan dari kelompok B, pemain dari 

kelompok B menerima. Setelah itu pemain dari kelompok 

B yang melakukan service dan pemain kelompok A yang 

menangkap bola, setiap pemain melakukan service 1 kali 

dan menerima1 kali. Lakukan secara bergantian dengan 

teman yang ada dibarisan belakangnya. 

 Tingkatkan jarak service menjadi 4 meter dari net dan 

ditingkatkan lagi menjadi 5 meter dari net, 6 meter, 7 

meter dst. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dilambung dan 

dapat dipukul secara tepat, dan dapat diseberangkan ke 

area lapangan lawan melewati net.. 

d) Latihan service mengapung ke arah sasaran yang ditentukan. 

 Pemain berpasangan 2 orang atau lebih tiap kelompok, 

misalnya kelompok A melakukan service bawah, 

kelompok B yang menerima service di lapangan lawan. 

 Lakukan service dengan teknik service mengapung pada 

daerah service. 

 Arahkan bola service ke pemain yang berada di area 

lapangan seberang, siap menerima di posisi 1. 

 Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. 

 Service dinyatakan berhasil apabila bola dapat dipukul 

dengan sempurna, melewati net dan tepat ke sasaran 

e) Latihan service mengapung ke arah sasaran yang ditandai 

dengan bendera 

 Service bola dari atas dengan teknik service mengapung 

di daerah service. 

 Arahkan bola service ke area yang ditandai dengan 

bendera. 

 Tangkap bola hasil service oleh teman latihan, kemudian 

lakukan service kembali. 

 Lakukan service secara berulang-ulang dan bergantian 

sampai dirasakan cukup. 
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2. Model Latihan Passing 

a. Latihan Passing Bawah 

1) Latihan Individu 

a) Latihan gerakan passing bawah dengan melempar bola ke 

dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan tembok adalah 3 meter. 

 Posisi kaki kanan pemain berada lebih depan dibanding 

kaki kiri (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Pemain melempar bola ke dinding seperti melakukan 

passing bawah. 

 Lakukan berulang-ulang. 

b) Latihan gerakan passing bawah dengan bola statis 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang.Trainer 

berada di depan barisan pemain bertugas memegang 

bola dengan kedua lengan lurus menghadap ke bawah 

dan menghadap barisan pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan memukul 

bola dan ditekan dengan menggunakan gerakan passing 

bawah dan ber- usaha melatih perkenaan bola tersebut 

dengan lengan tetap lurus. 

 Trainer bertugas memegangi bola mempertahankan bola 

tersebut jangan sampai lepas dari pegangan. 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 
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 Setelah pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan 

pemain tersebut mundur ke belakang bergantian dengan 

pemain yang lain. 

c) Latihan gerakan passing bawah dengan bola dilepas 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

menjatuhkan bola menghadap barisan pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan menyambut 

bola yang dijatuhkan dengan menggunakan gerakan 

passing bawah. 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

 Setelah pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan 

pemain tersebut mundur ke belakang bergantian dengan 

pemain yang lain. 

d) Latihan gerakan passing bawah dengan bola dilempar 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

melempar bola ke pemain. 

 Jarak antara pelempar dengan pemain yaitu 1,5 meter. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan menyambut 

bola yang dilempar dengan menggunakan gerakan 

passing bawah mengarah ke trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

 Selanjutnya jarak dapat ditambah lebih jauhsesuai 

dengan kemampuan pemain. 

e) Latihan gerakan passing bawah dengan variasi umpan 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

mengumpan bola ke pemain dengan cara memukul bola 

seperti melakukan service bawah. 
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 Jarak antara pengumpan dengan pemain yaitu 3 meter. 

 Pukulan bola yang diumpan oleh trainer bervariasi. 

Pertama bola dipukul melambung tinggi, kemudian bola 

dipukul parabola dan terakhir bola dipukul mendatar. 

 Bola yang diumpan oleh trainer diusahakan tepat 

ditujukan pada posisi pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan menyambut 

bola yang diumpan dengan menggunakan gerakan 

passing bawah mengarah ke trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan 

 Selanjutnya jarak dapat ditambah lebih jauh sesuai 

dengan kemampuan pemain. 

f) Latihan gerakan passing bawah dengan variasi gerakan 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

mengumpan bola ke pemain dengan cara memukul bola 

seperti melakukan service bawah. 

 Jarak antara pengumpan dengan pemain yaitu 3 meter. 

 Pukulan bola yang diumpan oleh trainer bervariasi. 

Pertama bola dipukul melambung tinggi, kemudian bola 

dipukul parabola dan terakhir bola dipukul mendatar. 

 Bola yang diumpan oleh trainer sengaja diberikan tidak 

tepat pada posisi pemain yaitu bola berada agak di 

depan pemain, di belakang pemain, dan di samping 

kanan dan kiri pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan berusaha 

mengejar bola yang diumpan dan melakukan passing 

bawah mengarah ke trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

 Selanjutnya jarak dapat ditambah lebih jauh sesuai 

dengan kemampuan pemain. 
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g) Latihan gerakan passing bawah dengan dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding adalah 2 meter. 

 Pemain melempar bola ke dinding, setelah bola terpantu 

disambut dengan gerakan passing bawah. 

 Lakukan berulang-ulang. 

h) Latihan gerakan passing bawah di dalam lingkaran 

 Pemain berdiri di dalam lingkaran dengan diameter 

lingkaran 2 meter. 

 Pemain melakukan passing bawah dengan ketinggian 

bola rata- rata 1 meter. 

 Pemain tidak boleh keluar dari lingkaran dalam 

melakukan passing bawah. 

 Lakukan berulang-ulang. 

i) Latihan gerakan passing bawah dengan bola di smash 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

melakukan smash bola ke arah pemain. 

 Jarak antara trainer dengan pemain yaitu 4 meter. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan berusaha 

menyam-but smash bola dengan melakukan passing 

bawah ke arah trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang. 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

2) Latihan Berpasangan 

a) Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 3 

meter. 

b) Pemain melakukan passing bawah dengan pasangannya. 

c) Lakukan berulang-ulang. 

d) Selanjutnya jarak passing pemain dapat ditambah lebih 

jauh, sesuai dengan kemampuan pemain. 

3) Latihan Beregu 

a) Latihan gerakan passing bawah formasi berbanjar bentuk 1 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok setiap kelompok 
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terdiri dari 3 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Masing-masing kelompok saling berhadapan dengan 

kelompok lain. 

 Pemain terdepan melakukan passing bawah ke pemain 

di depannya 

 Setelah melakukan pemain mundurke belakang 

kelompoknya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

b) Latihan gerakan passing bawah formasi berbanjar bentuk 2 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok setiap kelompok 

terdiri dari 3 pemain berbaris berbanjar ke belakang. 

 Masing-masing kelompok saling berhadapan dengan 

kelompok lain. 

 Pemain terdepan melakukan passing bawah ke pemain 

di depannya. 

 Setelah melakukan pemain lari ke belakang kelompok 

lawannya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang 

c) Latihan gerakan passing bawah formasi segitiga bentuk 1 

 Pemain dibagi menjadi 3 kelompok membentuk formasi 

segitiga. 

 Setiap kelompok terdiri dari 4 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain terdepan melakukan passing bawah ke pemain 

terdepan pada kelompok lain yang yang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain mundur ke belakang 

kelompoknya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang 

d) Latihan gerakan passing bawah formasi segitiga bentuk 2 

 Pemain dibagi menjadi 3 kelompok membentuk formasi 

segitiga. 

 Setiap kelompok terdiri dari 4 pemain berbaris 
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berbanjar ke belakang. 

 Pemain terdepan melakukan passing bawah ke pemain 

terdepan pada kelompok lainyang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain lari ke belakang kelompok 

lain yang berada disisi kanannya, arah lari sebelah kiri 

(berlawanan dengan arah jarum jam). Begitu juga 

selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

e) Latihan gerakan passing bawah formasi persegi bentuk 1 

 Pemain dibagi menjadi 4 kelompok membentuk formasi 

persegi 

 Setiap kelompok terdiri dari 3 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain terdepan melakukan passing bawah ke pemain 

terdepan pada kelompok lain yang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain mundur ke belakang 

kelompoknya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

f) Latihan gerakan passing bawah formasi persegi bentuk 2 

 Pemain dibagi menjadi 4 kelompok membentuk formasi 

persegi. 

 Setiap kelompok terdiri dari 3 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain depan melakukan passing bawah ke pemain 

terdepan pada kelompok lainyang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain lari ke belakang kelompok 

lain yang berada disisi kanannya, arah lari sebelah kiri 

(berlawanan dengan arah jarum jam). Begitu juga 

selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 
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b. Latihan Passing Atas 

1) Latihan Individu 

a) Latihan gerakan passing atas dengan melempar bola ke 

dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan tembok adalah 3 meter. 

 Posisi kaki kanan pemain berada lebih depan dibanding 

kaki kiri (untuk pemain kidal sebaliknya). 

 Pemain melempar bola ke dinding seperti melakukan 

passing atas. 

 Lakukan berulang-ulang. 

b) Latihan gerakan passing atas dengan bola statis 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang dengan 

pemain terdepan duduk di lantai. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

memegang bola dengan kedua lengan lurus menghadap 

ke bawah dan menghadap barisan pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan mendorong 

bola dan ditekan dengan menggunakan gerakan passing 

atas dan berusaha melatih perkenaan jari-jari tangan 

terhadap bola. 

 Trainer bertugas memegangi bola mempertahankan bola 

tersebut jangan sampai lepas dari pegangan. 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 
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 Setelah pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan 

pemain tersebut. mundur ke belakang bergantian dengan 

pemain yang lain 

c) Latihan gerakan passing atas dengan bola dilepas 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang membuat barisan ke belakang 

dengan pemain terdepan duduk di lantai 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

menjatuhkan bola menghadap barisan pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan mendorong 

bola yang dijatuhkan dengan menggunakan gerakan 

passing atas. 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

 Setelah pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan 

pemain tersebut mundur ke belakang bergantian dengan 

pemain yang lain. 

d) Latihan gerakan passing atas dengan bola dilempar 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

melempar bola ke pemain. 

 Jarak antara pelempar dengan pemain yaitu 1,5 meter. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan menyambut 

bola yang dilempar dengan menggunakan gerakan 

passing atas mengarah ke trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

 Selanjutnya jarak dapat ditambah lebih jauh sesuai 

dengan kemampuan pemain. 

e) Latihan gerakan passing atas dengan variasi umpan 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

mengumpan bola ke pemain dengan cara memukul bola 

seperti melakukan service bawah. 
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 Jarak antara pengumpan dengan pemain yaitu 3 meter. 

 Pukulan bola yang diumpan oleh trainer bervariasi. 

Pertama bola dipukul melambung tinggi, kemudian bola 

dipukul parabola dan terakhir bola dipukul mendatar. 

 Bola yang diumpan oleh trainer diusahakan tepat 

ditujukan pada posisi pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan menyambut 

bola yang diumpan dengan menggunakan gerakan 

passing atas mengarah ke trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan 

 Selanjutnya jarak dapat ditambah lebih jauh sesuai 

dengan kemampuan pemain. 

f) Latihan gerakan passing atas dengan variasi gerakan 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Trainer berada di depan barisan pemain bertugas 

mengumpan bola ke pemain dengan cara memukul bola 

seperti melakukan service bawah. 

 Jarak antara pengumpan dengan pemain yaitu 3 meter. 

 Pukulan bola yang diumpan oleh trainer bervariasi. 

Pertama bola dipukul melambung tinggi, kemudian bola 

dipukul parabola dan terakhir bola dipukul mendatar. 

 Bola yang diumpan oleh trainer sengaja diberikan tidak 

tepat pada posisi pemain yaitu bola berada agak di 

depan pemain, di belakang pemain, dan di samping 

kanan dan kiri pemain. 

 Pemain yang berada pada barisan terdepan berusaha 

mengejar bola yang diumpan dan melakukan passing 

atas mengarah ke trainer. 

 Setelah melakukan pemain langsung mundur ke barisan 

belakang 

 Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

 Selanjutnya jarak dapat ditambah lebih jauh sesuai 

dengan kemampuan pemain. 
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g) Latihan gerakan passing atas dengan dinding 

 Pemain berdiri di depan dinding sambil memegang bola. 

 Jarak pemain dengan dinding adalah 2 meter. 

 Pemain melempar bola ke dinding, setelah bola terpantu 

disambut dengan gerakan passing atas. 

 Lakukan berulang-ulang. 

h) Latihan gerakan passing atas di dalam lingkaran 

 Pemain berdiri di dalam lingkaran dengan diameter 

lingkaran 2 meter. 

 Pemain melakukan passing atas dengan ketinggian bola 

rata- rata 1 meter. 

 Pemain tidak boleh keluar dari lingkaran dalam 

melakukan passing atas. 

 Lakukan berulang-ulang. 

2) Latihan Berpasangan 

a) Pemain berpasangan dan saling berhadapan dengan jarak 3 

meter. 

b) Pemain melakukan passing atas dengan pasangannya. 

c) Lakukan berulang-ulang. 

d) Selanjutnya jarak passing pemain dapat ditambah lebih 

jauh, sesuai dengan kemampuan pemain. 

3) Latihan Beregu 

a) Latihan gerakan passing atas formasi berbanjar bentuk 1 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok setiap kelompok 

terdiri dari 3 pemain yang berbanjar ke belakang. 

 Masing-masing kelompok saling berhadapan dengan 

kelompok lain. 

 Pemain terdepan melakukan passing atas ke pemain di 

depannya 

 Setelah melakukan pemain mundurke belakang 

kelompoknya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

b) Latihan gerakan passing atas formasi berbanjar bentuk 2 

 Pemain dibagi menjadi 2 kelompok setiap kelompok 

terdiri dari 3 pemain berbaris berbanjar ke belakang. 
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 Masing-masing kelompok saling berhadapan dengan 

kelompok lain. 

 Pemain terdepan melakukan passing atas ke pemain di 

depannya. 

 Setelah melakukan pemain lari ke belakang kelompok 

lawannya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang 

c) Latihan gerakan passing atas formasi segitiga bentuk 1 

 Pemain dibagi menjadi 3 kelompok membentuk formasi 

segitiga. 

 Setiap kelompok terdiri dari 4 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain terdepan melakukan passing atas ke pemain 

terdepan pada kelompok lain yang yang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain mundur ke belakang 

kelompoknya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang 

d) Latihan gerakan passing atas formasi segitiga bentuk 2 

 Pemain dibagi menjadi 3 kelompok membentuk formasi 

segitiga. 

 Setiap kelompok terdiri dari 4 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain terdepan melakukan passing atas ke pemain 

terdepan pada kelompok lainyang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain lari ke belakang kelompok 

lain yang berada disisi kanannya, arah lari sebelah kiri 

(berlawanan dengan arah jarum jam). Begitu juga 

selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

e) Latihan gerakan passing atas formasi persegi bentuk 1 

 Pemain dibagi menjadi 4 kelompok membentuk formasi 

persegi 
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 Setiap kelompok terdiri dari 3 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain terdepan melakukan passing atas ke pemain 

terdepan pada kelompok lain yang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain mundur ke belakang 

kelompoknya, arah lari sebelah kiri (berlawanan dengan 

arah jarum jam). Begitu juga selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

f) Latihan gerakan passing atas formasi persegi bentuk 2 

 Pemain dibagi menjadi 4 kelompok membentuk formasi 

persegi. 

 Setiap kelompok terdiri dari 3 pemain berbaris 

berbanjar ke belakang. 

 Pemain depan melakukan passing atas ke pemain 

terdepan pada kelompok lainyang berada disisi 

kanannya. 

 Setelah melakukan pemain lari ke belakang kelompok 

lain yang berada disisi kanannya, arah lari sebelah kiri 

(berlawanan dengan arah jarum jam). Begitu juga 

selanjutnya. 

 Lakukan berulang-ulang. 

 
(Scan kode QR Latihan Teknik Dasar Passing Atas Bolavoli) 

c. Latihan Kombinasi Passing Bawah dan Atas 

1) Latihan Individu 

Cara melakukan: 

a) Pemain berdiri berbanjar di belakang garis lapangan. 

b) Trainer berada pada daerah service lapangan lawan dan 



 

                            Blended Learning Bolavoli | 180 

bertugas melakukan service. 

c) Setelah trainer melakukan service, pemain yang terdepan 

berusaha mengejar bola kemudian melakukan passing yang 

diarahkan pada posisi 3. 

d) Pemain boleh masuk lapangan ketika sudah terjadi impact 

bola dari trainer. 

e) Pemain bisa memilih jenis passing yang tepat sesuai 

dengan arah datangnya bola. 

f) Setiap pemain melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

2) Latihan Berpasangan 

Cara melakukan: 

a) Pemain berdiri membentuk 2 banjar di belakang garis 

lapangan. 

b) Trainer berada pada daerah service lapangan lawan 

bertugas melakukan service. 

c) Setelah trainer melakukan service, ke dua pemain yang 

terdepan berusaha mengejar bola kemudian melakukan 

passing dengan tiga kali sentuhan dan berusaha 

menyeberangkan ke lapangan lawan melewati net. 

d) Ke dua pemain boleh masuk lapangan ketika sudah terjadi 

impact bola dari trainer. 

e) Pemain bisa memilih jenis passing yang tepat sesuai 

dengan arah datangnya bola. 

f) Ke dua pasangan berusaha bekerjasama untuk 

menempatkan bola di area garis serang lapangan lawan. 

g) Setiap pasangan melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

3) Latihan Beregu 

a) Latihan gerakan kombinasi passing 3 orang 

 Pemain berdiri membentuk 3 banjar di belakang garis 

lapangan. 

 Trainer berada pada daerah service lapangan lawan 

bertugas melakukan service. 

 Setelah trainer melakukan service, ke tiga pemain yang 

terdepan berusaha mengejar bola kemudian melakukan 

passing dengan tiga kali sentuhan diseberangkan ke 

lapangan lawan melewati net. 
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 Ke tiga pemain boleh masuk lapangan ketika sudah 

terjadi impact bola dari trainer. 

 Pemain bisa memilih jenis passing yang tepat sesuai 

dengan arah datangnya bola. 

 Ke tiga pasangan berusaha bekerjasama untuk 

menempatkan bola di area garis serang lapangan 

sebelah. 

 Setiap regu melakukan sebanyak 10 kali ulangan. 

b) Latihan gerakan kombinasi passing dengan game passing 3 

lawan 3 

 Pemain dibagi menjadi empat kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 3 pemain. Dua kelompok 

ditempatkan pada masing-masing lapangan. 

 Trainer berada pada daerah service disalah satu sisi 

lapangan bertugas melakukan service. 

 Setelah trainer melakukan service, ketiga pemain 

bekerjasama mengejar bola kemudian melakukan 

passing dengan tiga kali sentuhan kemudian 

diseberangkan ke lapangan sebelah melewati net. 

 Teknik yang digunakan dalam permainan ini semuanya 

hanya diperbolehkan melakukan teknik passing. 

 Setelah bola melewati net ke tiga pemain yang berada 

di lapangan sebelah berusaha bekerjasama mengejar 

bola kemudian melakukan passing dengan tiga kali 

sentuhan kemudian diseberangkan ke lapangan sebelah 

melewati net. Begitu juga selanjutnya. 

 Latihan dilakukan sampai 10 kali bola mati selanjutnya 

bergantian dengan kelompok yang lain. 

c) Latihan gerakan kombinasi passing dengan game passing 6 

lawan 6  

 Pemain dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6 pemain yang ditempatkan pada masing-

masing lapangan. 

 Trainer berada pada daerah service disalah satu sisi 

lapangan bertugas melakukan service. 

 Setelah trainer melakukan service, ke 6 pemain 
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bekerjasama mengejar bola kemudian melakukan 

passing dengan 3 kali sentuhan kemudian 

diseberangkan ke lapangan sebelah melewati net. 

 Teknik yang digunakan dalam permainan ini semuanya 

hanya diperbolehkan melakukan teknik passing. 

 Setelah bola melewati net ke enam pemain yang berada 

di lapangan sebelah berusaha bekerjasama mengejar 

bola kemudian melakukan passing dengan tiga kali 

sentuhan kemudian menyeberangkan ke lapangan 

sebelah melewati net. Begitu juga selanjutnya. 

 Setiap 3 kali service dilakukan rotasi posisi pemain. 

 Latihan dilakukan 20 kali bola mati selanjutnya 

berpindah tempat. 

 
3. Model Latihan Smash 

a. Latihan Open Smash 

1) Latihan Awalan Dengan Garis Pembatas 
a) Pemain berdiri satu langkah di belakang garis serang 3 

meter. 

b) Posisi awal badan agak condong ke depan dan posisi kaki 

kanan di depan (untuk pemain kidal kaki kiri berada di 

depan). 

c) Kemudian Melakukan awalan 4 kali langkah mendekati 

net. 

d) Pada saat melangkah harus tepat pada garis pembatas yang 

telah dibuat. 

e) Pada langkah ke 4 gerakan kedua tangan lurus berayun ke 

belakang untuk persiapan melakukan tolakan. 

f) Pada Langkah ke 4 posisi tungkai ditekuk 100 - 120 

derajat. 

2) Latihan Awalan dengan Menangkap Bola 

a) Pemain berdiri 1 langkah di belakang garis serang 3 meter. 

b) Trainner berdiri didekat net sambil memegang bola. 

c) Pemain berkonsentrasi melihat bola yang dilambungkan 

trainer (tinggi bola yang dilambungkan adalah setinggi bola 

untuk umpan open smash). 

d) Posisi awal pemain badan condong ke depan dan kaki 
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kanan berada di depan (pemain kidal kaki kiri berada di 

depan). 

e) Melakukan awalan 4 kali langkah kearah bola yang 

dilempar sambil terus memperhatikan bola. 

f) Arah awalan yang dilakukan kearah tepat perkiraan bola 

jatuh, 

g) Pada langkah ke 4 pemain menangkap bola tanpa 

melakukan tolakan 

3) Latihan Tumpuan dan Tolakan Tanpa Awalan dengan 

Menyentuh Bola yang Digantung. 

a) Pemain berdiri 1 langkah di belakang net. 

b) Kaki kiri berada lebih depan dibandingkan kaki kanan 

(pemain kidal kaki kanan yang berada di depan), 

c) Kaki ditekuk dan kedua lengan diayunkan ke belakang 

d) Pemain melakukan tolakan sambil mengayunkan lengan ke 

depan. 

e) Pemain menyentuh bola yang digantung di atas net, 

f) Sudut tolakan pada tungkai adalah 100 derajat sampai 120 

derajat. 

4) Latihan Tumpuan dan Tolakan dengan Awalan Kemudian 

Menangkap Bola yang Dilempar Trainer. 

a) Pemain berdiri 1 langkah di belakang garis serang 3 meter. 

b) Trainner berdiri didekat net sambil memegang bola. 

c) Pemain berkonsentrasi melihat bola yang dilambungkan 

trainer. 

d) Posisi awal yaitu badan condong ke depan dan kaki kanan 

di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

e) Melakukan awalan 4 kali langkah kearah bola yang 

dilempar sambil terus memperhatikan bola. 

f) Arah awalan yang dilakukan kearah tepat perkiraan bola 

jatuh. 

g) Pada langkah ke 4 ditutup dengan posisi kaki kiri di depan 

(pemain kidal kaki yang kanan di depan). 

h) Gerakan kedua tungkai melakukan tolakan selanjutnya 

menangkap bola diudara. 

i) Sudut tolakan tungkai adalah 100-120 derajat. 

5) Latihan Pendaratan pada Garis Pembatas dengan Tolakan 
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Tanpa Awalan. 

a) Pemain berdiri satu langkah di belakang net. 

b) Posisi awal pemain yaitu badan agak condong ke depan 

dan kaki kiri berada lebih depan dibandingkan kanan 

(Untuk pemain kidal posisi kaki sebaliknya) 

c) Pemain melakukan gerakan tolakan dan mendarat tepat 

pada garis yang telah ditentukan di bawah net. 

6) Latihan Pendaratan pada Garis Pembatas dengan Tolakan 

Menggunakan Awalan. 

a) Pemain berdiri satu langkah di belakang garis serang tiga 

meter. 

b) Posisi awal yaitu badan agak condong depan dan kaki 

kanan berada lebih depan dibanding kaki kiri (Untuk 

Pemain kidal sebaliknya), 

c) Melakukan awalan, kemudian tolakan dan mendarat tepat 

pada garis pembatas. 

7) Memukul Bola Statis di Atas Net 

a) Pemain berdiri satu langkah di belakang garis serang tiga 

meter, 

b) Trainner memegang bola di atas net dengan tumpuan 

tangga atau balok. 

c) Posisi awal pemain yaitu badan condong ke depan dan kaki 

kanan di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

d) Pandangan pemain tertuju pada bola yang dipegang trainer. 

e) Lakukan awalan, tolakan dan pukulan terhadap bola yang 

dipegang trainer di atas net. 

f) Pada saat posisi melayang di udara badan ditekuk ke 

belakang, Kaki ditekuk ke belakang. 

g) Posisi tangan kiri lurus ke depan atas sedangkan tangan 

kanan ditekuk ke belakang. 

h) Saat masih melayang di udara pada posisi tolakan tertinggi 

pukul bola dibarengi dengan lecutan kaki kearah depan. 

i) mendarat tanpa mengenai net dan tidak melawati garis 

tengah. 

8) Memukul Bola yang Dilambungkan Trainer di atas Net. 

a) Pemain berdiri satu langkah di belakang garis serang tiga 

meter. 



 

185 | Blended Learning Bolavoli   

b) Trainner berdiri didekat net memegang bola. 

c) Posisi awal pemain yaitu badan condong ke depan dan kaki 

kanan di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

d) Pandangan pemain tertuju pada bola yang dipegang 

trainer. 

e) Trainner melambungkan bola di atas net (Tinggi bola 

setinggi umpan untuk smash open), 

f) Setelah bola melambung maka secara cepat lakukan 

awalan, tolakan dan pukulan terhadap bola di atas net. 

g) Pada saat posisi melayang di udara badan ditekuk ke 

belakang. Kaki ditekuk ke belakang dan posisi tangan kiri 

lurus ke depan atas sedangkan tangan kanan ditekuk ke 

belakang. 

h) Pada saat melakukan pukulan terhadap bola dibarengi 

dengan lecutan kaki kearah depan. 

i) Mendarat tanpa menyentuh net dan melewati garis tengah. 

 

b. Latihan Semi Smash 

1) Latihan Awalan Dengan Garis Pembatas 
a) Pemain berdiri tepat di belakang garis serang 3 meter. 

b) Posisi awal badan agak condong ke depan dan posisi kaki 

kanan di depan (untuk pemain kidal kaki kiri berada di 

depan). 

c) Kemudian Melakukan awalan 3 kali langkah mendekati 

net. 

d) Pada saat melangkah harus tepat pada garis pembatas yang 

telah dibuat. 

e) Pada langkah ke 3 gerakan kedua tangan lurus berayun ke 

belakang untuk persiapan melakukan tolakan. 

f) Pada saat menolak posisi tungkai ditekuk 100 - 120 derajat. 

2) Latihan Awalan Kemudian Menangkap Bola yang Dilempar 

Trainner. 

a) Pemain berdiri tepat di belakang garis serang 3 meter. 

b) Trainner berdiri didekat net sambil memegang bola. 

c) Pemain berkonsentrasi melihat bola yang dilambungkan 

trainer (tinggi bola yang dilambungkan adalah setinggi bola 

untuk umpan open smash). 
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d) Posisi awal pemain badan condong ke depan dan kaki 

kanan berada di depan (pemain kidal kaki kiri berada di 

depan). 

e) Melakukan awalan 3 kali langkah kearah bola yang 

dilempar sambil terus memperhatikan bola. 

f) Arah awalan yang dilakukan kearah tepat perkiraan bola 

jatuh, 

g) Pada langkah ke 3 pemain menangkap bola tanpa 

melakukan tolakan 

3) Latihan Tumpuan dan Tolakan Tanpa Awalan dengan 

Menyentuh Bola yang Digantung. 

a) Pemain berdiri 1 langkah di belakang net. 

b) Kaki kiri berada lebih depan dibandingkan kaki kanan 

(pemain kidal kaki kanan yang berada di depan), 

c) Pemain melakukan tolakan kemudian menyentuh bola yang 

digantung di atas net, 

d) Sudut tolakan pada tungkai adalah 100 derajat sampai 120 

derajat. 

4) Latihan Tumpuan dan Tolakan dengan Awalan Kemudian 

Menangkap Bola yang Dilempar Trainer. 

a) Pemain berdiri tepat pada garis serang 3 meter. 

b) Trainner berdiri didekat net sambil memegang bola. 

c) Pemain berkonsentrasi melihat bola yang dilambungkan 

trainer. (tinggi bola yang dilambungkan adalah setinggi 

umpan bola semi smash). 

d) Posisi awal yaitu badan condong ke depan dan kaki kanan 

di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

e) Melakukan awalan 3 kali langkah kearah bola yang 

dilempar sambil terus memperhatikan bola. 

f) Arah awalan yang dilakukan kearah tepat perkiraan bola 

jatuh. 

g) Pada langkah ke 3 ditutup dengan posisi kaki kiri di depan 

(pemain kidal kaki yang kanan di depan). Gerakan kedua 

tungkai melakukan tolakan selanjutnya menangkap bola 

diudara. 

h) Sudut tolakan tungkai adalah 100-120 derajat.  

i) Pada saat posisi melayang di udara pemain menangkap 
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bola semi smash yang dilambungkan trainer. 

5) Latihan Pendaratan pada Garis Pembatas dengan Tolakan 

Tanpa Awalan. 

a) Pemain berdiri satu langkah di belakang net. 

b) Posisi awal pemain yaitu badan agak condong ke depan 

dan kaki kiri berada lebih depan dibandingkan kanan 

(Untuk pemain kidal posisi kaki sebaliknya) 

c) Pemain melakukan gerakan tolakan dan mendarat tepat 

pada garis yang telah ditentukan di bawah net. 

d) Sudut tolakan pada lutut adalah 100-120 derajat. 

6) Latihan Pendaratan pada Garis Pembatas dengan Tolakan 

Menggunakan Awalan. 

a) Pemain berdiri di belakang garis serang tiga meter. 

b) Posisi awal yaitu badan agak condong depan dan kaki 

kanan berada lebih depan dibanding kaki kiri (Untuk 

Pemain kidal sebaliknya), 

c) Melakukan awalan, kemudian tolakan dan mendarat tepat 

pada garis pembatas. 

d) Sudut tolakan pada lutut adalah 100-120 derajat. 

7) Memukul Bola Statis di Atas Net 

a) Pemain berdiri di belakang garis serang tiga meter, 

b) Trainner memegang bola di atas net dengan tumpuan 

tangga atau balok. 

c) Posisi awal pemain yaitu badan condong ke depan dan kaki 

kanan di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

d) Pandangan pemain tertuju pada bola yang dipegang trainer. 

e) Lakukan awalan, tolakan dan pukulan terhadap bola yang 

dipegang trainer di atas net. 

f) Pada saat posisi melayang di udara badan ditekuk ke 

belakang, Kaki ditekuk ke belakang. 

g) Posisi tangan kiri lurus ke depan atas sedangkan tangan 

kanan ditekuk ke belakang. 

h) Saat masih melayang di udara pada posisi tolakan tertinggi 

pukul bola dibarengi dengan lecutan kaki kearah depan. 

i) mendarat tanpa mengenai net dan tidak melawati garis 

tengah. 

8) Memukul Bola yang Dilambungkan Trainer di atas Net. 
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a) Pemain berdiri di belakang garis serang tiga meter. 

b) Trainner berdiri didekat net memegang bola. 

c) Posisi awal pemain yaitu badan condong ke depan dan kaki 

kanan di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

d) Pandangan pemain tertuju pada bola yang dipegang 

trainer. 

e) Trainner melambungkan bola di atas net (Tinggi bola 

setinggi umpan untuk smash open), 

f) Setelah bola melambung maka secara cepat lakukan 

awalan, tolakan dan pukulan terhadap bola di atas net. 

g) Pada saat posisi melayang di udara badan ditekuk ke 

belakang. Kaki ditekuk ke belakang dan posisi tangan kiri 

lurus ke depan atas sedangkan tangan kanan ditekuk ke 

belakang. 

h) Pada saat melakukan pukulan terhadap bola dibarengi 

dengan lecutan kaki kearah depan. 

i) Mendarat tanpa menyentuh net dan melewati garis tengah. 

 

c. Latihan Quick Smash 

1) Latihan Awalan Dengan Garis Pembatas 
a) Pemain berdiri tepat 50cm di depan garis serang 3 meter. 

b) Posisi awal badan agak condong ke depan dan posisi kaki 

kanan di depan (untuk pemain kidal kaki kiri berada di 

depan). 

c) Kemudian Melakukan awalan 2 kali langkah mendekati 

net. 

d) Pada saat melangkah harus tepat pada garis pembatas yang 

telah dibuat. 

e) Pada langkah ke 2 gerakan kedua tangan lurus berayun ke 

belakang untuk persiapan melakukan tolakan. 

f) Pada saat menolak posisi tungkai ditekuk 100 - 120 derajat. 

2) Latihan Awalan dengan Menangkap Bola. 

a) Pemain berdiri 50cm di depan garis serang 3 meter. 

b) Trainner berdiri didekat net sambil memegang bola. 

c) Posisi awal pemain badan condong ke depan dan kaki 

kanan berada di depan (pemain kidal kaki kiri berada di 

depan). 
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d) Melakukan awalan 2 kali langkah kearah bola yang 

dilempar sambil terus memperhatikan bola. 

e) Tinggi bola yang dilambungkan trainer adalah setinggi 

umpan bola quick smash. 

f) Pada langkah ke 2 pemain menangkap bola tanpa 

melakukan tolakan 

3) Latihan Tumpuan dan Tolakan Tanpa Awalan dengan 

Menyentuh Bola yang Digantung. 

a) Pemain berdiri 1 langkah di belakang net. 

b) Kaki kiri berada lebih depan dibandingkan kaki kanan 

(pemain kidal kaki kanan yang berada di depan), 

c) Pemain melakukan tolakan kemudian menyentuh bola yang 

digantung di atas net, 

d) Sudut tolakan pada tungkai adalah 100 derajat sampai 120 

derajat. 

4) Latihan Tumpuan dan Tolakan dengan Awalan Kemudian 

Menangkap Bola yang Dilempar Trainer. 

a) Pemain berdiri 50cm di depan garis serang 3 meter. 

b) Trainner berdiri didekat net sambil memegang bola. 

c) Pandangan pemain berkonsentrasi pada bola yang dipegang 

trainner 

d) Posisi awal yaitu badan condong ke depan dan kaki kanan 

di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

e) Lakukan awalan 2 kali langkah kearah bola yang 

dilambungkan (tinggi bola yang dilambungkan adalah 

setinggi umpan bola quick smash). 

f) Pada langkah ke 2 ditutup dengan posisi kaki kiri di depan 

(pemain kidal kaki yang kanan di depan). 

g) Selanjutnya lakukan gerakan tolakan kemudian tangkap 

bola diudara 

h) Trainner melambungkan bola bersamaan dengan pemain 

melakukan tolakan. 

i) Sudut tolakan tungkai pada lutut adalah 100-120 derajat. 

j) Mendarat tanpa menyentuh net dan melewati garis tengah. 

5) Latihan Pendaratan pada Garis Pembatas dengan Tolakan 

Tanpa Awalan. 

a) Pemain berdiri satu langkah di belakang net. 
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b) Posisi awal pemain yaitu badan agak condong ke depan 

dan kaki kiri berada lebih depan dibandingkan kanan 

(Untuk pemain kidal posisi kaki sebaliknya) 

c) Pemain melakukan gerakan tolakan dan mendarat tepat 

pada garis yang telah ditentukan di bawah net. 

d) Sudut tolakan pada lutut adalah 100-120 derajat. 

6) Latihan Pendaratan pada Garis Pembatas dengan Tolakan 

Menggunakan Awalan. 

a) Pemain berdiri di belakang garis serang tiga meter. 

b) Posisi awal yaitu badan agak condong depan dan kaki 

kanan berada lebih depan dibanding kaki kiri (Untuk 

Pemain kidal sebaliknya), 

c) Melakukan awalan, kemudian tolakan dan mendarat tepat 

pada garis pembatas. 

7) Memukul Bola Statis di Atas Net 

a) Pemain berdiri 50cm di depan garis serang tiga meter, 

b) Trainner memegang bola di atas net dengan tumpuan 

tangga atau balok. 

c) Posisi awal pemain yaitu badan condong ke depan dan kaki 

kanan di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

d) Pandangan pemain tertuju pada bola yang dipegang trainer. 

e) Lakukan awalan 2 kali langkah, tolakan dan pukulan 

terhadap bola yang dipegang trainer di atas net. 

f) Pada saat posisi melayang di udara badan ditekuk ke 

belakang, Kaki ditekuk ke belakang. Posisi tangan kiri 

lurus ke depan atas sedangkan tangan kanan ditekuk ke 

belakang. 

g) Saat masih melayang di udara pada posisi tolakan tertinggi 

pukul bola dibarengi dengan lecutan kaki kearah depan. 

h) mendarat tanpa mengenai net dan tidak melawati garis 

tengah. 

8) Memukul Bola yang Dilambungkan Trainer di atas Net. 

a) Pemain berdiri 50cm di depan garis serang tiga meter. 

b) Trainner berdiri didekat net memegang bola. 

c) Posisi awal pemain yaitu badan condong ke depan dan kaki 

kanan di depan (kidal kaki kiri yang di depan). 

d) Pandangan pemain tertuju pada bola yang dipegang 
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trainer. 

e) Lakukan awalan dan tolakan. 

f) Secara bersamaan saat pemain pada posisi tolakan maka 

trainer mulai melambungkan bola. 

g) Tinggi bola setinggi umpan bola quick smash 

h) Pada saat posisi melayang di udara badan sedikit ditekuk 

ke belakang, Kaki ditekuk ke belakang dan posisi tangan 

kiri lurus ke depan atas sedangkan tangan kanan tegak lurus 

sejajar kepala. 

i) Lakukan pukulan terhadap bola dibarengi dengan lecutan 

kaki kearah depan. 

j) Selanjutnya mendarat tanpa menyentuh net dan melewati 

garis tengah. 

 
(Scan kode QR Latihan Teknik Dasar Smash Bolavoli) 

4. Model Latihan Block 

a. Latihan Awalan Block 

Pelaksanaan: 

1) Pemain berbaris di belakang garis serang. 

2) Latihan dilakukan di depan net. 

3) Maju satu per satu kedepan menuju net dan melakukan latihan. 

4) Meloncat tegak dengan tumpuan dua kaki. 

5) Loncatan tanpa awalan. 

6) Lutut sedikit ditekuk saat melakukan tumpuan loncatan. 

7) Menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan. 

8) Sikap badan yaitu tungkai lurus, togok tegak, dan kedua tangan 

lurus ke atas. 

b. Latihan Tumpuan 

1) Pemain berbaris di belakang garis serang. 

2) Latihan dilakukan di depan net. 
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3) Maju satu per satu kedepan menuju net dan melakukan latihan. 

4) Meloncat tegak dengan tumpuan dua kaki. 

5) Pada saat meloncat sebelumnya disertai awalan satu langkah. 

6) Lutut sedikit ditekuk saat melakukan tumpuan loncatan. 

7) Menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan. 

8) Sikap badan yaitu tungkai lurus, togok tegak, dan kedua tangan 

lurus ke atas. 

9) Mendarat dengan ujung kaki kembali sebagai tumpuan. 

c. Latihan Langkah Kaki 

1) Gerakan Kaki sejajar (Langkah Samping) 

a) Posisi awal berdiri dengan telapak kaki menghadap depan. 

b) Saat melangkah posisi kaki tetap menghadap ke depan. 

c) Menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan saat melangkah. 

d) Saat melakukan tolakan kaki sedikit rapat untuk 

memperkecil bidang tumpuan. 

e) Posisi kaki menghadap ke arah net saat tolakan dan 

pendaratan. 

2) Gerakan kaki silang 

a) Saat melangkah posisi kaki tetap menghadap ke samping 

dan badan mengikuti posisi hadap kaki. 

b) Menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan saat melangkah. 

c) Saat melakukan tolakan kaki sedikit rapat untuk 

memperkecil bidang tumpuan. 

d) Posisi kaki menghadap ke arah net saat tolakan. 

e) Mendarat dengan tumpuan dua kaki dan ujung kaki sebagai 

tumpuan serta menghadap ke net. 

d. Latihan Perkenaan dengan Bola 

1) Latihan penyesuaian posisi tangan dengan bola untuk block 

tunggal bola tinggi 

a) Bola dilempar keatas dengan ketinggian 2m sesuai bola 

open. 

b) Pemain meloncat setelah bola mencapai ketinggian 

maksimal yaitu 2m 

c) Tangan lurus ke atas dengan posisi dibuka selebar bahu. 

d) Block dengan bola di depan, tangan lurus ke atas 

menghadap ke depan. 

2) Latihan penyesuaian posisi tangan dengan bola untuk block 
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tunggal bola open untuk bola di sebelah kanan dan kiri 

a) Bola dilempar keatas dengan ketinggian 2m disebelah kanan 

pemain sesuai bola open dan sebaliknya untuk bola di kiri 

b) Pemain meloncat setelah bola mencapai ketinggian 

maksimal yaitu 2m 

c) Tangan lurus ke atas dengan posisi dibuka selebar bahu. 

d) Block dengan bola di depan, tangan lurus ke atas 

menghadap ke depan. 

e) bola di samping kanan maka telapak tangan kiri dihadapkan 

pada posisi datangnya bola dan sebaliknya untuk bola 

berada dikiri 

3) Loncat menyentuh bola 

a) Berdiri tegak dengan bertumpu pada dua kaki. Tangan 

berada di depan dada. 

b) Melakukan gerakan Loncat ditempat dengan tumpuan dua 

kaki. 

c) Pelatih memegang bola di atas net. 

d) Pemain meloncat dan menyentuh bola dengan dua tangan. 

e) Kedua tangan dibuka selebar bahu sesuai dengan posisi 

block. 

f) Perkenaan diharuskan pada telapak tangan secara penuh. 

g) Menyentuh bola yang dipegang oleh pelatih di atas pita net. 

4) Latihan perkenaan dengan bola di pukul (smash)  

a) Bola dilempar oleh pelatih dengan tinggi kurang lebih 2m di 

atas net, sesuai dengan ketinggian dari bola open. 

b) Bola dipukul atau di smash dengan ketinggian sesuai 

dengan bola open. 

c) Pemain meloncat setelah bola mencapai titik tetinggi dari 

lemparan dan mulai turun. 

d) Saat dipukul posisi telapak tangan dibuka untuk bendungan 

yang maksimal 

e) Posisi tangan disesuaikan dengan posisi bola yang dipukul. 

f) Posisi bola di samping kanan maka pemain yang berada 

pada posisi kiri merintangkan tangan menghadap ke arah 

kanan sesuai posisi bola. 

g) Block bola open dengan posisi bola di tengah maka pemain 

yang berada pada posisi kiri merintangkan tangan 
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menghadap ke arah kanan sesuai posisi bola, pemain yang 

berada pada posisi kanan merintangkan tangan menghadap 

ke arah kiri sesuai posisi bola, dan pemain yang berada pada 

posisi tengah merintangkan tangan menghadap ke depan 

sesuai posisi bola. 

5) Latihan sinkronisasi posisi tangan dengan bola untuk block 

berpasangan  

a) Block dilakukan secara berpasangan dengan tiga orang 

pemain 

b) Bola dilempar oleh pelatih dengan tinggi kurang lebih 2m di 

atas net, sesuai dengan ketinggian dari bola open. 

c) Bola dipukul atau di smash dengan ketinggian sesuai 

dengan bola open. 

d) Pemain meloncat setelah bola mencapai titik tetinggi dari 

lemparan dan mulai turun. 

e) Tangan lurus ke atas dengan posisi dibuka selebar bahu. 

f) Posisi jari dan telapak tangan dibuka. 

g) Kesesuaian loncatan, serta posisi tangan pada saat loncatan. 

h) Simulasi posisi tangan disesuaikan dengan instruksi posisi 

yang diperintahkan. 

6) Loncat menyentuh bola 

a) Dilakukan secara beregu 

b) Pelatih memegang bola di atas net 

c) Pemain meloncat dan menyentuh bola dengan dua tangan 

d) Kedua tangan dibuka selebar bahu sesuai dengan posisi 

block. 

e) Perkenaan diharuskan pada telapak tangan secara penuh 

f) Menyentuh bola yang dipegang oleh pelatih di atas pita net. 

7) Latihan perkenaan dengan bola dilempar 

a) Dilakukan secara berpasangan dengan 2 orang. 

b) Berdiri tegak dengan bertumpu pada dua kaki. Tangan 

berada di depan dada. 

c) Melakukan gerakan Loncat ditempat dengan tumpuan dua 

kaki. 

d) Pelatih melemparkan bola. 

e) Pemain meloncat dan menyentuh bola dengan dua tangan. 

f) Perkenaan diharuskan pada telapak tangan secara penuh. 
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g) Kedua tangan dibuka selebar bahu sesuai dengan posisi 

block. 

h) Menyentuh bola yang dilempar oleh pelatih di atas pita net. 

i) Block dengan bola di depan, tangan lurus ke atas 

menghadap ke depan. 

j) Block bola open dengan posisi bola di samping kanan maka 

pemain yang berada pada posisi kiri merintangkan tangan 

menghadap ke arah kanan sesuai posisi bola. 

k) Bola di samping kiri maka pemain yang berada pada posisi 

kanan merintangkan tangan menghadap ke arah kiri sesuai 

posisi bola. 

l) Block bola open dengan posisi bola di tengah maka pemain 

yang berada pada posisi kiri merintangkan tangan 

menghadap ke arah kanan sesuai posisi bola, pemain yang 

berada pada posisi kanan merintangkan tangan menghadap 

ke arah kiri sesuai posisi bola, dan pemain yang berada pada 

posisi tengah merintangkan tangan menghadap ke depan 

sesuai posisi bola. 

 
(Scan kode QR Latihan Teknik Dasar Service Bolavoli) 

Rangkuman 

Tujuan latihan teknik adalah untuk mempertinggi keterampilan 

gerakan teknik dan memperoleh otomatisasi gerakan teknik dalam suatu 

cabang olahraga. Otomatisasi gerakan ditandai oleh hasil gerakan yang 

ajeg dan konsisten, sedikit sekali atau jarang melakukan kesalahan 

gerakan, dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda dan berubah-ubah 

selalu dapat melakukan gerakan dengan konsisten. 

Dalam permainan bolavoli, pemain harus memiliki keahlian 

teknik dasar untuk memainkan bola. Ada 4 teknik dasar dalam bolavoli 
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yaitu service, passing, smash, block. Untuk dapat mengusai 4 teknik 

tersebut maka diperlukan sebuah latihan yang ekstra. 

 

Latihan Soal 

1. Berikut ini merupakan model latihan passing , kecuali..... 

a. Latihan passing berpasangan 

b. Latihan mengumpan berpasangan 

c. Latihan beregu 

d. Jawaban a dan b benar 

e. Jawaban a dan c benar 

2. Berikut ini merupakan model latihan servis bawah, kecuali..... 

a. Melempar bola ke dinding 

b. Latihan servis bawah berpasangan 

c. Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

d. Latihan melambungkan bola berpasangan 

e. Latihan servis bawah ke arah target yang ditentukan 

3. Open smash bagi seorang spiker sangat perlu untuk dilatih, berikut 

merupakan salah satu latihan yang dapat digunakan adalah..... 

a. Latihan awalan dengan tangan 

b. Latihan awalan dengan seluruh anggota tubuh 

c. Latihan awalan dengan garis pembatas 

d. Latihan smash dengan melambungkan bola 

e. Semua jawaban benar 

4. Salah satu gerakan yang dapat digunakan untuk melatih teknik block 

adalah... 

a. Melakukan latihan dengan memantulkan bola di dinding 

b. Melakukan lompatan dengan posisi leher menengadah ke atas 

c. Latihan jongkok dan melompat dengan posisi tangan di atas   

d. Pemanasan dinamis 

e. Melakukan latihan plank 

5. Berikut ini adalah macam-macam servis atas yang perlu dilatih, 

kecuali..... 

a. Servis putaran depan 

b. Servis putaran menukik di atas kepala 

c. Servis putaran ke belakang 
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d. Servis mengapung 

e. Servis putaran luar 

6. Memantulkan bola ke dinding merupakan bentuk latihan yang dapat 

digunakan untuk melatih..... 

a. block 

b. servis samping 

c. servis silang 

d. servis bawah 

e. servis bawah 

7. Latihan block dalam permainan bola voli dapat dilakukan dengan..... 

a. Latihan perkenaan dengan bola dipukul oleh teman yang lain 

b. Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

c. Latihan servis putaran dalam berpasangan 

d. Latihan melambungkan bola 

e. Latihan beregu 

8. Berikut ini merupakan model latihan servis atas, kecuali..... 

a. Latihan servis putaran dalam berpasangan 

b. Latihan perkenaan bola dipantulkan ke dinding 

c. Latihan servis atas melewati net  

d. Latihan servis putaran dalam ke arah sasaran yang ditandai 

dengan bendera 

e. Latihan servis  dengan memutar bola berpasangan 

9. Servis putaran dalam merupakan jenis servis...... 

a. Atas  

b. Bawah   

c. Depan  

d. Belakang  

e. Samping  

10. Berikut ini hal yang membedakan antara open smash dan semi smash 

adalah 

a. Berat tekanan bola 

b. Arah bola 

c. Penempatan bola 

d. tingginya bola 
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e. berat bola 

11. Jenis servis dalam permainan bola voli yang perlu dilatih meliputi...  

a. Servis putaran depan dan servis menyilang 

b. Servis atas dan servis bawah 

c. Servis mengumpan dan servis atas 

d. Servis bawah dan servis menyilang 

e. Servis floating dan servis mengapung 

12. Fungsi latihan passing atas menggunakan latihan beregu adalah..... 

a. Lebih efektif apabila jumlah bola terbatas 

b. Lebih optimal karena cepat selesai 

c. Lebih diutamakan karena mudah 

d. Lebih efektif karena banyak teman dalam satu regu 

e. Jawaban a dan c benar 

13. Dibawah ini merupakan jenis smash bola voli yang sangat perlu 

dilatih, kecuali..... 

a. Latihan smash dalam 

b. Latihan open smash 

c. Latihan semi smash 

d. Semua jawaban benar 

e. Jawaban b dan c benar 

14. Di bawah ini merupakan bentuk latihan passing bawah berpasangan 

adalah..... 

a. Melakukan latihan passing bawah dengan jarak 3 meter dan 

dilakukan secara berulang 

b. Melakukan latihan melempar bola di dinding 

c. Latihan gerakan passing bawah dengan formasi segitiga 

d. Latihan menangkap bola berpasangan dan berulang-ulang 

e. Tidak ada jawaban yang benar 

15. Kemampuan dan keterampilan dalam bermain bola voli akan menjadi 

lebih optimal dengan cara..... 

a. Mempelajari sejarah bola voli  

b. Latihan  

c. menonton video pertandingan voli 

d. mempelajari gerakan lawan 

e. semua jawaban benar 
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16. Usaha membendung serangan lawan berupa smash agar tidak 

menghasilkan point adalah...... 

a. Servis 

b. Passing 

c. Smash 

d. Blok 

e. Shooting 

17. Berikut ini yang tidak termasuk teknik dasar permainan bola voli 

adalah..... 

a.  Servis 

b. Passing 

c. Shooting  

d. Blok 

e. Smash  

18. Membendung bola yang dilakukan oleh seorang pemain 

dinamakan..... 

a. Block atas 

b. Block bawah 

c. Block ganda 

d. Block tunggal 

e. Block samping 

19. Dibawah ini adalah faktor-fakor keberhasilan dalam suatu servis, 

kecuali..... 

a. Pelannya bola dipukul 

b. Penempatan bola di ramai orang 

c. Perputaran bola 

d. Penempatan bola di tempat kosong 

e. Jawaban a dan b salah 

20. Untuk mengambil bola yang tinggi untuk diberikan ke pemain 

pengumpan sebaiknya menggunakan..... 

a. Passing bawah 

b. Passing atas 

c. Smash atas 

d. Smash bawah 

e. Pukulan tinggi 
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BAB VIII 

PERATURAN BOLAVOLI 
 

Pada bagian ini akan disajikan materi tentang peraturan dalam 

permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan memahami 

peraturan dalam permainan bolavoli. Setelah mempelajari bab ini, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan peraturan peralatan bolavoli 

2. Menjelaskan peraturan pertandingan bolavoli 

3. Menjelaskan peraturan pemain bolavoli 

4. Menjelaskan peraturan pelanggaran bolavoli 

 

A. Peraturan Peralatan 

Hal yang utama dan penting dalam permainan bola voli tentu 

adalah mengenali peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk 

mendukung jalannya pertandingan olahraga bola voli. Termasuk hal ini 

adalah net, bola dan lapangan. Tiga jenis unsure di atas memang sudah 

umum diketahui oleh masyarakat, tapi kita masih belum tahu detail dari 

ukuran lapangan, net dan bola voli tersebut. 

1. Net 

Net adalah salah satu unsur penting dalam permainan olahraga 

bola voli. Sama seperti halnya dalam olahraga tenis atau bulutangkis. 

Tetapi dengan ukuran yang berbeda. Dalam olahraga bola voli, net 

digunakan sebagai pembatas antara dua tim yang berbeda atau dengan 

lawan Anda. Net untuk permainan bola voli putri dan net untuk 

permainan bola voli putra tentu saja memiliki ukuran yang berbeda. 

Untuk ukuran standar tinggi net bagi pemain bola voli putri adalah 2,24 

meter. Untuk ukuran standar tinggi net bagi permainan bola voli putra 

adalah 2,43 meter. 

2. Lapangan Permainan Bola Voli 

Selain net, lapangan juga menjadi unsur yang penting dalam 

olahraga permainan bola voli ini. Lapangan juga memiliki ukuran yang 

dianggap standar international dan agar permainan dapat berjalan dengan 

sah. Ukuran standar pada lapangan bola voli adalah 9 x 18 meter. 

Ketebalan garis tepi yang ada di lapangan adalah 5 cm. Selanjutnya, 

ukuran bagi garis batas serang bagi pemain belakang bola voli adalah 3 
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meter yang diukur dari garis tengah lapangan. Lebar standar pada 

lapangan bola voli adalah 9 meter. Panjang garis samping lapangan bola 

voli memiliki luas 18 meter. Dan yang terakhir lebar garis serang 

standarnya adalah 3 meter. 

3. Bola Voli 

Bola voli memiliki ukuran standar resmi seperti bola basket. 

Tentu dengan ukuran yang berbeda. Untuk ukuran keliling dari bola voli 

standarnya adalah 65 hingga 67 cm. Berat dari bola voli yang dianggap 

resmi adalah 260 hingga 268 gram. Tekanan bola voli pun juga 

mempunyai standar. Standar tekanan bola voli sekitar 0.3 hingga 0.325 

kg/cm2. Bahan bola voli juga memiliki standar sendiri. Bola voli yang 

standar adalah yang terbuat dari kulit atau buatan, bola tersebut kemudian 

dipompa sesuai dengan standar tekanan yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

4. Antena 

Salah satu unsur penting yang ada dalam pertandingan bola voli 

adalah antena. Antena dapat kita temukan di tiap ujung tiang atas. 

Pemasangan antena bertujuan sebagai pembatas gerakan bola coli yang 

kiranya mengarah ke samping atau melebar. 

 

B. Peraturan Sistem Pertandingan 

Setelah mengetahui unsur-unsur yang ada dalam bola voli, tentu 

kita harus mengetahui sistem pertandingannya juga. Peraturan sistem 

pertandingan ini adalah hal basic yang harus diketahui para pemain bola 

voli. Terutama bagi Anda yang ingin menjadi pemain bola voli yang 

handal dan profesional. 

1. Sama halnya dengan olahraga permainan yang lain, seperti bola basket 

dan sepak bola, voli juga mempunyai wasit untuk memimpin jalannya 

pertandingan. 

2. Selain wasit untuk memimpin jalannya pertandingan, ada juga 4 orang 

lain yang bertugas sebagai penjaga garis dan pencatat skor dalam 

pertandingan bola voli. 

3. Pada setiap pertandingan pada olahraga permainan bola voli ini, terdiri 

dari 8 tim utama yag kemudian akan dijadikan 2 grup. Sehingga ada 4 

tim pada setiap grup tersebut. 

4. Setiap 1 tim bola voli terdapat 10 pemain. 
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5. Dari 10 pemain bola voli tersebut hanya 6 orang yang menjadi pemain 

utama, pemain utama ini akan berpartisipasi di lapangan. Sedangkan 4 

orang sisanya adalah pemain cadangan. 

6. Dalam permain bola voli untuk peraturan pergantian pemain beda 

dengan sepak bola. Pada permainan bola voli tidak ada batasan 

tentang pergantian pemain utama dan pemain cadangan. Pergantian 

pemain boleh dilakukan ketika pertandingan tengah berlangsung. 

7. Minimal jumlah orang yang bermain dalam olahraga permainan bola 

voli ini adalah 4 orang. 

8. Jika ada salah satu atau lebih dari satu pemain dari anggota tim yang 

sama juga tengah aktif bermain untuk cabang olahraga lain selain 

olahraga voli, maka akan ada penundaan permainan atau penundaan 

pertandingan. 

9. Apabila diketahui pada saat akan pertandingan satu tim tidak sampai 

atau kurang dari 4 pemain, maka secara otomatis pihak penyelenggara 

atau panitia yang bertugas pada saat pertandingan bola voli akan 

menganggap tim tersebut kalah tanpa harus memulai pertandingan 

10. Masing-masing dari setiap tim akan diberikan hak untuk bermain bola 

maksimal tiga kali. 

11. Seorang peain bola voli dilarang atau tidak diperkenankan untuk 

memainkan bola di atas satu kali secara berturut-turut. 

12. Seperti permainan olahraga bulutangkis, permainan bola voli pada 

pertandingan selalu dimulai dengan coin toss.  Apa  itu  coin  toss? 

Coin toss adalah melemparkan koin ke udara yang dilakukan oleh 

wasit, kemudian wasit akan menangkapnya kembali dengan keadaan 

koin ditutup oleh tangan wasit. Kedua wakil dari setiap tim akan 

menebak apakah gambar yang akan tampak di tangan wasit tersebut. 

Bagi tim yang menjawabnya denganbenar maka tim tersebut berhak 

untuk melakukan servis pertama kali untuk memulai jalannya 

pertandingan. 

13. Ketika akan melakukan servis, salah satu orang pemain yang memang 

dia memiliki peran sebagai server harus segera mempersiapkan diri 

menuju ke luar garis pinggir di bagian belakang lapangan. 

14. Setelah itu pemain harus melemparkan bola voli ke udara, setelah itu 

pemain yang bertugas melakukan servis tersebut akan memukul bola 

tersebut hingga bola tersebut melambung dan jatuh menyebarangi net 
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atau jatuh di lapangan lawan. Ketika servis pemain tersebut keluar 

dari garis lapangan permainan maka wasit akan menyatakan bahwa 

servis tersebut keluar, dalam hal ini istilahnya out, dan jika itu terjadi 

poin akan bertambah di pihak lawan. Jadi jika Anda bermain voli 

selalu usahakan servis Anda masuk ke daerah lapangan lawan Anda. 

15. Ketika bola hasil servis pemain sudah sampai ke daerah lapangan 

lawan, maka pihak lawan akan menerima bola servis tersebut atau 

juga bisa menahan  bola  hasil  servis  tersebut  dengan melakukan 

passing. 

16. Sudahkah Anda tahu apa arti passing? Passing adalah salah satu teknik 

dalam permainan bola voli dengan menahan bola voli dengan 

menggunakan dua lengan yang disatukan mengarah ke depan dan 

pada keadaan yang mendesak dalam pertandingan. Proses penerimaan 

bola voli dari hasil serve maupun tidak, dapat dilakukan menggunakan 

anggota tubuh manapun kecuali ditendang seperti pada permainan 

olahraga sepak bola. 

17. Jika salah satu tim sudah memenangkan pertandingan dalam dua set 

langsung, maka pertandingan tidak perlu dilanjutkan. 

18. Jika tim Anda dan tim lawan tidak memenangkan pertandingan voli 

selama dua set langsung, maka pertandingan dinyatakan perlu untuk 

dilanjutkan kembali dengan penambahan set. Dan apabila kedua tim 

memenangkan satu set masing-masing maka dalam pertandingan 

selanjutnya akan ditambahkan 1 set tambahan. 

19. Berbeda dengan bulutangkis, sistem perhitungan poin dari setiap 

pertandingan bola voli adalah 25 rally point. Jadi, jika suatu ketika 

kedua tim mendapatkan poin seri 24-24, maka terjadi deuce. Karena 

itu akan diadakan pertandingan lagi dengan tambahan angka dua poin 

berikutnya. Jika ada salah satu tim yang unggul terlebih dahulu 

dengan selisih dua poin maka tim tersebut menjadi pemenangnya. 

Sebagai contoh misalnya, ada pertandingan voli antara tim A dan tim 

B, ketika melakukan pertandingan tim A dan tim B memiliki skor seri, 

aitu 24-24. Pertandingan akan tetap dilanjutkan hingga ada selisih dua 

poin diantara keduanya. Jika tim A mendapatkan poin 26 dan tim B 

tetap pada poin 24 maka tim A keluar sebagai pemenangnya. 

Bagaimana jika tim A mendapatkan nilai 26 dan tim B juga 26 Maka 

siapa yang meraih poin 28 terlebih dahulu dengan satu tim masih pada 
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poin 26 akan keluar sebagai pemenangnya. 

20. Pada pertandingan babak penyisihan, nilai 1 akan didapatkan pada 

kemenangan suatu tim. Jadi ketika ada dua tim atau lebih dari dua tim 

mendapatkan nilai yang sama, maka penentuan siapa tim yang dapat 

menjadi juara grup dan siapa tim yang akan mendapatkan posisi 

runner-up akan diadakan dengan melihat dari kualitas angka di setiap 

tim yang masing-masing telah tim mainkan. 

21. Ketika tiap babak time-out, hanya terjadi satu kali saja time out dan 

dengan durasi hanya 1 menit saja. 

22. Seperti halnya dalam pertandingan sepak bola dan bulutangkis, Tiap 

tim dari olahraga permainan bola voli ini wajib bertukur sisi lapangan 

dengan tim lawan pada waktu satu babak telah berakhir. 

23. Apabila ada babak penentuan pemenang atau sederhananya pada 

babak ke tiga, maka tim yang mendapatkan nilai yang paling rendah 

dapat meminta tukar lapangan kepada tim lawan jika angka 13 sudah 

lebih dahulu diraih oleh tim lawan. 

 Pada permainan bola voli, juga terdapat sistem penghitungan 

angka yang perlu diketahui setiap pemain. Perolehan angka oleh tim 

lawan terjadi jika tim lawan tersebut dapat memasukkan bola ke daerah 

lapangan kita dan kita tidak dapat mengembalikannya atau tersangkut di 

net maka tim lawan akan mendapatkan poin. Selain itu, pihak tim lawan 

akan mendapatkan poin juga ketika serve yang dilakukan pihak kita tidak 

melalui net atau jatuh ke luar lapangan. 

 

C. Peraturan Pemain 

Inti dari permainan bola voli sebenarnya adalah permainan yang 

dilakukan oleh dua tim dan satu tim memiliki pemain sebanyak 6 orang. 

Kedua tim ini saling berkompetisi dan mengatur strategi agar tim mereka 

dapat mencapai nilai akhir, yaitu 25, terlebih dahulu. Berikut adalah 

peraturan pemainnya : 

1. Empat peran utama dalam permainan bola voli adalah spiker, 

tosser, defender dan libero. 

2. Tosser dalam permainan bola voli memiliki tugas sebagai 

pengumpan bola ke rekan satu tim dan bertugas sebagai mengatur 

jalannya permainan bola. 

3. Spiker mempunyai tugas yang berbeda dari toser, spiker 
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mempunyai tugas dan peran utama sebagai pemukul bola agar bola 

jatuh di lapangan permainan lawan dan lawan tidak dapat 

mengembalikan bola yang sudah di smash oleh spiker. 

4. Libero dalam tim bertugas sebagai pemain bertahan. Keuntungan 

dari pemain libero ini adalah mereka dapat bebas keluar masuk, 

tapi mereka tidak berhak untuk melakukan smash bola ke arah tim 

lawan. Untuk smash bola adalah tugas dari spiker. 

5. Defender berperan sebagai pemain bertahan, tetapi bedanya dengan 

libero, pemain defender lebih kearah bertahan dari serangan lawan. 

6. Untuk menjadi pemain tosser, pemain harus dapat mengandalkan 

instingnya yang baik atau bahkan sempurna. Hal ini karena 

tuntutan dalam permainan olahraga bola voli. Seorang tosser harus 

dapat membuat dan mengambil keputusan tentang apa yang harus 

dilkukan dengan cepat. Keputusan harus dibuat secepat mungkin 

ketika ia sedang menerima bola. Semua yang terjadi pada tosser 

hanya berlangsung selama sepersekian detik, sehingga mereka 

harus berpikir cepat. 

 

D. Peraturan Pelanggaran 

Pelanggaran dalam bola voli masih termasuk peraturan 

pertandingan. Ada beberapa hal dalam bola voli yang dianggap sebagai 

kesalahan atau pelanggaran ketika permainan masih berlangsung. Agar 

dapat menghindari pelanggaran tersebut dan pemain dapat bermain 

dengan baik, maka berikut ini adalah kesalahan atau konsekuensi untuk 

pelanggaran yang dapat Anda simak: 

1. jika pemain melakukan kontak dengan net secara sengaja ataupun 

tidak maka termasuk pelanggaran. 

2. Jika pemain melewati garis pembatas yang ada di tengah lapangan 

lawan juga termasuk pelanggaran. 

3. Melempar dan menangkap bola layaknya dalam permainan bola 

basket. 

4. Pemain harus dapat memantulkan bola voli sebelum bola itu 

menyentuh lantai. Jadi ketika mendapat smash lawan Anda harus 

hati-hati agar dapat mengembalikan bola sebelum bola jatuh ke 

lantai lapangan sendiri. 

5. Bola akan dianggap out jika bola tersebut keluar lapangan. Jika 
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tidak maka bola tersebut in. 

6. Ketika pemain sempat mengenai net 2 kali selama pertandingan 

bola voli maka dinyatakan double foults. 

7. Semua bagian tubuh sah untuk memantulkan bola dan mencegah 

bola jatuh ke lantai area permainan sendiri. Yang tidak boleh jika 

Anda mengembalikan bola dengan menendangnya keras keras. 

8. Ketika pemain tidak melakukan spike di bagian atas tim lawan 

9. Ketika serve akan dilakukan, maka pemain dari dua tim harus 

berada di posisinya masing-masing. Maksutnya adalah dua tim 

harus berada di dua deret kesamping. Tiga deret pemain berada di 

depan dan 3 lainnya berada di belakang. 

10. Jika serve yang Anda lakukan jatuh di luar lapangan lawan, maka 

poin bertambah untuk lawan. 

11. Dianggap pelanggaran juga jika salah satu pemain dari salah satu 

tim berkata kasar kepada tim lawannya 

12. Pelanggaran juga dapat berasal dari pemain yang berbicara tidak 

sopan kepada wasit. 

13. Wasit selalu memberikan keputusannya yang terbaik menurut 

peraturan bola voli. 

 

Rangkuman 

 Dalam permainan bolavoli pemain harus mengetahui dan 

mematuhi segala peraturan yang ada, sehingga dalam permaian tim dapat 

mengurangi kesalahn yang ada agar mempertahankan atau menambah 

poin nya. Dijelaskan bahwa peraturab bolavoli terbagi menjadi 4 yaitu 

peraturan peralatan , peraturan pertandingan, peraturan pemain  dan 

peraturan pelanggaran. 

 

Latihan Soal 

1. Pemain dalam sebuah tim bola voli yang bertindak sebagai pemain 

bertahan dan posisinya di daerah belakang serta tidak berhak 

melakukan pukulan serangan servis maupun melakukan  block 

disebut...... 

a. Goal keeper 

b. Libero 

c. Tosser 
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d. Spiker 

e. Back 

2. Pemain yang bertugas mengolah bola untuk para penyerang dalam 

permainan bola voli disebut..... 

a. Spiker 

b. Libero 

c. Tosser 

d. Server 

e. Blocker 

3. Dalam permainan bola voli pukulan yang tidak diperbolehkan 

adalah..... 

a. Bola hanya dipukul dengan tangan kanan 

b. Bola hanya dipukul dengan tangan kiri 

c. Bola terkena kaki dan memantul 

d. Bola di tangkap dengan kedua tangan tanpa pantulan kembali 

e. Bola terkena dada dan memantul 

4. Pada waktu servis kedua regu harus berada dalam lapangan atau di 

daerahnya masing-masing dalam....... deret kesamping 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

5. Pemain yang bertugas mengumpang bola ke teman satu regunya dan 

mengatur jalannya permainan dinamakan..... 

a. Defender 

b. Libero 

c. Spiker  

d. Tosser  

e. Striker 

6. Jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah.... 

a. 4 orang 

b. 3 orang 

c. 5 orang 
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d. 2 orang 

e. 1 orang 

7. Peran penting dalam permainan bola voli adalah sebagai berikut, 

kecuali..... 

a. Tosser 

b. Defender  

c. Jumper 

d. Spiker  

e. Libero 

8. Setiap regu bola voli maksimal memainkan bola sebanyak..... kali 

pukulan 

a. Satu 

b. tiga 

c. lima 

d. empat 

e. dua 

9. Berikut kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam permainan bola 

voli, kecuali..... 

a. Menyentuh net 

b. Melempar bola 

c. Menangkap bola 

d. Meleati garis tengah 

e. Melakukan smash ketika bola di atas net 

10. Pemain yang khusus sebagai pemain bertahan menerima serangan 

dari lawan dalam permainan bola voli adalah..... 

a. Blocker 

b. Libero 

c. Difender 

d. Setter 

e. Playmaker 

11. Anggota tubuh yang boleh digunakan pada permainan bola voli 

dibawah ini yang palin tepat adalah..... 

a. Tangan saja 

b. Tangan dan lutut 

c. Tangan dan kaki 
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d. Tangan, kaki, dan kepala 

e. Tangan dan bahu 

12. Waktu time out dalam permainan bola voli hanya diberikan 

selama..... 

a. 1 menit 

b. 2 menit 

c. 3 menit 

d. 4 menit 

e. 5 menit  

13. Apabila salah satu tim di lapangan terdapat kurang dari 4 orang 

pemain, maka pertandingan..... 

a. Ditunda 

b. Dilanjutkan 

c. Pertandingan dianggap draw 

d. Tim yang bersangkutan boleh menunggu temannya selama 1 jam 

e. Tim yang bersangkutan dianggap kalah 

14. Tekanan udara darii bola voli sesuai dengan peraturan yang benar 

yaitu..... 

a. 0,30-0,328 kg/cm2 

b. 0,30-0,326 kg/cm2 

c. 0,30-0,325 kg/cm2 

d. 0,30-0,327 kg/cm2 

e. 0,30-0,329 kg/cm2 

15. Apabila seorang pemain berkata kotor terhadap wasit, maka..... 

a. Wasit berhak memberikan kartu merah 

b. Wasit berhak mengeluarkan pemain tersebut 

c. Pelatih wajib melakukan protes 

d. Wasit harus diam dan lapang dada 

e. Jawaban a dan b benar 

16. Point yang harus dicapai oleh setiap tim untuk mencapai kemenangan 

dalam setiap set adalah..... 

a. 21 point 

b. 22 point 

c. 23 point 

d. 24 point 
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e. 25 point 

17. Jumlah kemenangan yang lazim digunakan dalam pertandingan bola 

voli yaitu 

a. Dua kali kemenangan 

b. Dua kali kemenangan harus berturut-turut 

c. Satu kali kemenangan 

d. Lima kali kemenangan 

e. Semua jawaban salah 

18. Apabila satu regu melakukan kesalahan posisi pemain pada saat bola 

sudah de servis, maka..... 

a. Servis berpindah menjadi milik tim lawan 

b. Servis diulang oleh pemain yang sama 

c. Point untuk lawan dan servis berpindah untuk lawan 

d. Pemain harus di ganti 

e. Servis diulang oleh pemain yang lain 

19. Pemain bertahan yang bebas keluar dan masuk, akan tetapi tidak 

boleh melakukan smash dan melakukan servis adalah..... 

a. Blocker 

b. Difender 

c. Libero 

d. Setter 

e. Playmaker 

20. Masing-masing tim yang bermain dilapangan dalam permainan bola 

voli terdiri dari 

a. 5 orang 

b. 6 orang 

c. 7 orang 

d. 8 orang 

e. 9 orang 
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BAB IX 

PERWASITAN BOLA VOLI 

 
Pada bagian ini akan disajikan materi tentang perwasitan dalam 

permainan bolavoli dengan tujuan mahasiswa diharapkan memahami 

perwasitan dalam permainan bolavoli. Setelah mempelajari bab ini, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan hakikat wasit bolavoli 

2. Menjelaskan macam wasit bolavoli 

3. Menjelaskan isyarat wasit bolavoli 

4. Menjelaskan prosedur mewasiti bolavoli 

 

A. Hakikat Wasit  

Setiap cabang olah raga ada tekhnik dan aturan yang harus 

dipatuhi, dalam setiap pertandingan atau kompetisi tentunya tidak lepas 

dari seorang wasit yang mengatur pertandingan. Jika ingin menjadi 

seorang wasit bolavoli, tentunya anda harus mengetahui tugas dan 

tanggung jawab seorang wasit tersebut, karena tugas seorang wasit 

merupakan tugas yang sangat berat dan setiap keputusannya harus dapat 

dipertanggung jawabkan. Berikut ini akan disajikan syarat, perleengkapan 

dan tugas wasil bolavoli.  

1. Syarat-syarat menjadi Wasit Bola Voli 

Untuk menjadi seorang wasit bolavoli diperlukan beberapa syarat 

penting yang perlu diperhatikan.Berikut ini syarat-syarat menjadi wasit 

bola voli. 

a. Sehat jasmani dan rohani. 

b. Berbakat menjadi wasit. 

c. Memiliki ketertarikan terhadap permainan bola voli. 

d. Minimal lulusan SMA atau sederajat. 

e. Berumur antara 20 - 40 tahun. 

f. Berdedikasi tinggi. 

g. Menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli 

2. Pakaian dan Perlengkapan Wasit 

Dalam memimpin sebuah pertandingan wasit bola voli harus 

mengenakan atribut sesuai ketentuan selama memimpin pertandingan. 
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Berikut ini kelengkapan yang harus dipakai wasit. 

a. Memakai celana dan baju kaos berkerah. 

b. Memakai sepatu karet putih. 

c. Memakai badge wasit sesuai klasifikasinya. 

3. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Wasit Secara Umum 

 Dalam memimpin sebuah pertandingan wasit bola voli memiliki 

tugas, kewajiban dan wewenang yang harus dijalankan saat pertandingan. 

Berikut tugas, kewajiban dan wewenang yang harus dijalankan. 

a. Tugas Wasit 

1) Memimpin jalannya pertandingan agar lancar. Oleh karena itu, 

seorang wasit harus tegas dalam mengambil keputusan, tidak 

memihak salah satu tim (netral), dan bersikap objektif. 

2) Meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan 

tentang seluk beluk perwasitan bola voli. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mencari informasi terkini serta belajar dari wasit yang 

lebih profesional dan kaya pengalaman mewasiti. 

3) Menyebarluaskan peraturan permainan di masyarakat. 

4) Meningkatkan mutu perwasitan, khususnya di masyarakat dan di 

Indonesia pada umumnya. 

b. Kewajiban dan Wewenang Wasit 

1) Berkewajiban memimpin pertandingan bola voli baik di tingkat 

cabang, daerah, nasional, maupun internasional. 

2) Tidak berhak memimpin pertandingan di atas klasifikasi sertifikat 

yang dimilikinya. 

 

B. Macam Wasit Dalam Bolavoli  

Dalam sebuah pertandingan bolavoli terdapat beberapa wasing 

yang menjalan kan tugasnya, wasit bolavoli terdiri dari wasit I, wasit II, 

petugas scoresheet dan hakim garis berikut ini akan dijelaskan tugas dari 

masing-masing wasit. 

1. Wasit I  

 Wasit I berada dalam posisi duduk atau berdiri di atas kursi wasit 

yang berada di salah satu ujung net. Area pandangan kira-kira 50 cm, di 

atas garis horizontal permukaan atas net. Wasit I dalam permainan bola 

voli bertugas memimpin pertandingan dan sudah memegang tanggung 

jawab sebelum pertandingan dimulai, ketika pertandingan sedang 
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berlangsung, hingga pertandingan berakhir, dan sesudah pertandingan 

berlangsung, yang kesemuanya ada dibawah ini : 

Tabel 9.1 Tugas Wasit I 

Tugas Wasit I 

Sebelum 

Pertandingan 

Selama Pertandingan 

Berlangsung 

Sesudah 

Pertandingan 

1. Melihat dan 

memeriksa 

kondisi 

lapangan dan 

perlengkapan 

yang 

digunakan, 

2. Melakukan 

undian untuk 

tim yang 

melakukan 

servis dan 

pemilihan 

lapangan. 

3. Mengawasi 

kegiatan 

pemanasan tim 

yang akan 

bertanding. 

1. Menetukan tim yang 

memperoleh giliran sevis, 

pentabiran, sentuhan pada 

jalan bola servis, serta 

menentukan kesalahan-

kesalahan seperti:  

a. Kesalahan pukulan 

sevis 

b. Kesalahan dalam 

menyentuh bola 

c. Kesalahan diatas net 

dan garis horizontalnya 

d. Kesalahan yang terjadi 

bersamaan 

2. Tidak memperbolehkan 

terjadinya perdebatan atas 

pengajuan kapten. Wasit 

kemudian harus bisa 

menjelaskan suatu 

penafsiran dan penerapan 

peraturan. 

3. Memberi izin pencatatan 

pada lembar skor atas 

protes yang diajukan 

kapten tim, dikarenakan 

ketidaksepahaman kaapten 

terhadap penafsiran wasit. 

1. Mengesahkan 

skor dengan 

menandatangani 

daftar skor. 

2. Segera menuju 

rung wasit. 
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2. Wasit II  

Wasit II menjalankan tugas sambil berdiri di sisi lain 

berseberangan serta menghadap wasit I ketika suatu regu melakukan 

service, dia harus berdiri di sepanjang daerah depan penerima service. 

Setelah itu dia boleh pindah ke depan meja pencatat. Wasit II dalam bola 

voli secara umum merupakan pembantu wasit I. Namun, pada kondisi 

tertentu wasit II dapat menggantikan, mewakili, dan melaksanakan tugas 

wasit I. Sementara itu, secara khusus wasit II memiliki tugas-tugas 

berikut ini. 

a. Mengawasi posisi pemain, baik selama pertandingan berlangsung atau 

ketika perpindahan tempat pada set penentuan. 

b. Mengawasi gerak-gerik para pemain cadangan. Selanjutnya, 

melaporkannya pada wasit I jika menemukan kesalahan sikap. 

c. Mencegah pemain cadangan melakukan pemanasan di luar lapangan 

pertandingan ketika permainan berlangsung. 

d. Mengawasi jumlah time out dan pergantian pemain yang sudah 

dilakukan tiap tim, kemudian melaporkannya pada wasit I dan pelatih 

tim. 

e. Menyetujui permintaan time out yang sah dan mengawasi jangka 

waktu perlaksanaannya. 

f. Menolak pengajuan time out yang tidak sah. 

g. Dapat menunjukkan kesalahan lain tanpa meniup peluit, meskipun 

bukan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak boleh 

menekan wasit I. 

h. Menentukan perlu atau tidaknya pengeringan permukaan lantai 

permainan yang dianggap basah atau licin. 

3. Petugas Scoresheet 

Dalam menjalan kan tugasnya petugas scoresheet berseberangan dan 

menghadap ke wasit I, persis dibelakang wasit II. Berikut ini tugas dari petugas 

scoresheet. 

a. Selain mencatat score, pencatat score harus mengatakan kepada 

pelatih atau kapten tim tentang jumlah pergantian dan team out yang 

sudah diberikan, kalau diminta. 

b. Mencatat dan mengawasi semua urutan servis dari masing-masing 

tim dan mencatat semua teguran dan peristiwa yang terjadi saat 

pertandingan terjadi. 
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4. Hakim gasris 

 Penempatan linesmen (hakim garis) adalah berbeda jika 

pertandingan menggunakan dua linesmen atau empat linesmen. jika 

menggunakan dua linesmen, maka masing-masing berdiri di sudut 

berseberangan atau secara diagonal pada sudut bebas. Tujuannya agar 

dapat mengawasi garis belakang dan garis samping pada posisi terdekat. 

Jika menggunakan empat linesmen, masing-masing berdiri di daerah 

bebas pada jarak kira-kira 1 - 3 m dari tiap sudut lapangan. Posisi mereka 

menghadap perpanjangan garis imajiner yang harus diawasinya. Tugas 

yang harus dilakukan hakim garis saat pertandingan sebagai berikut. 

a. Mereka memberikan isyarat bendera ketika bola masuk dan keluar 

pada saat bola jatuh dekat dengan garis-garis mereka 

b. Mereka memberikan isyarat bahwa bola menyentuh regu penerima 

dan keluar 

c. Mereka Memberikan isyarat bahwa bola menyentuh antena ( rod). 

bola yang diservis melewati net di luar daerah penyeberangan bola 

dan lain sebagainya. 

d. Mereka memberikan isyarat jika para pemain ( kecuali server) berdiri 

diluar lapangan pemainan pada saat melakukan servis. 

e. Hakim garis yang bertugas pada garis akhir memberikan isyarat kalau 

kaki server salah atau menginjak garis pada saat servis dan bola 

belum melewati net. 

f. Atas perminataan hakim garis I (pertama0 seorang hakim garis harus 

mengulangi isyaratnya. 

C. Isyarat Wasit Bolavoli 

 Dalam memimpin suatu pertandingan wasit bolavoli hendaknya 

mengetahui beberapa isyarat tangan untuk memperudah menjalankan 

pertandingan. Berikut ini tabel isyarat tangan wasit dan hakim garis 

bolavoli yang harus diketahui. 

Tabel 9.2 Isyarat Tangan Wasit Bolavoli 

No  Deskripsi Gerakan 

1 Ijin untuk servis : 

menggerakkan tangan untuk 

mnunjukkan arah servis 
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2 Tim yang akan servis : 

meluruskan lengan kearah 

timyang akan melakuka 

servis 

 
3 Pindah Lapangan : 

mengangkat kedua lengan 

bawah kedepan dan belakang 

tubuh, kemudian putar 

mengelilingi tubuh 
 

4 Time Out : letakkan salah 

satu telapak tangan diatas 

jari-jari tangan yang lain, 

yang disatukan secara vertikal 

(membentuk huruf T) 
 

5 Pergantian : kedua lengan 

bawah melakukan gerakan 

memutar satu dengan yang 

lain 

 
6 Peringatan kesalahan sikap: 

menunjukkan kartu kuning 

untuk peringantan 

 

 
7 Diskualifikasi : menunjukkan 

kartu merah dan kuning 

secara terpisah untuk 

diskualifikasi 
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8 Berakhirnya Set / 

Pertandingan 

 
9 Bola tidak dipantulkan atau 

dilepaskan pada satu pukulan 

servis : mengangkat lengan 

yang diluruskan, telapak 

tangan menghadap ke atas 

 
10 Meperlambat servis: 

mengangkat tangan, jari 

terbuka lebar 

 
11 Kesalahan dalam melakukan 

block 

 
12 Kesalahn posisi : membuat 

lingkaran jari telunjuk 

 
13 Bola masuk: lengan dan jari 

menunjuk ke lantai 
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14 Bola keluar: menekuk kedua 

lengan ke atas dengan terbuka 

di depan dada 

 
15 Tertangkap : lengan bawah 

diangkat perlahan, telapak 

tangan menghadap keatas 

 
16 Perkenaan ganda : 

mengangkat dua jari, dibuka 

lebar 

 
17 Empat sentuhan : mengangkat 

empat jari, dibuka lebar 

 
18 Pemain menyentuh net, bola 

tidak menyeberang ke daerah 

lawan : menunjuk ke sisi net 

dengan tangan ke arah tim 

yang melakukan kesalahan 

 
19 Menggapai melewati net : 

letakkan tangan diatas net, 

telapak tangan menghadap 

kebawah 
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20 Kesalahan pada pukulan 

serang (pemain belakang 

melakukan seranagan dengan 

menginjak di daerah serang 

dan libero yang melakukan 

pass atas didaerah depan)  

 
21 Masuk kedalam lapangan 

lawan, bola melewati bagian 

bawah net /servis menyentuh 

lapangan (garis 

belakang)/pemain menginjak 

bagian luar pada saat servis 

dilakukan : menunjuk ke garis 

tengah atau garis terkait  

22 Kesalahan ganda dan diulang 

: angkat kedua ibu jari ke atas 

 
23 Bola menyentuh tangan 

 
24 Peringatan untuk 

memperlambat/penalti untuk 

memperlambat : menutupi 

pergelangan tangan dengan 

kartu kuning (peringatan), 

dengan kartu merah (penalty) 
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(Scan kode QR Isyarat Wsit I Bolavoli) 

 
(Scan kode QR Isyarat Wsit II Bolavoli) 

 

Tabel 9.3 Isyarat Tangan Wasit Bolavoli 

No Deskripsi  Gerakan  

1 Bola masuk : menunjuk 

kebawah dengan bendera 

 
2 Bola keluar : angkat bendera 

keatas 
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3 Bola tersentuh : bendera 

diangkat, disentuh pucuknya 

dengan telapak tangan yang 

bebas 

 
4 Kesalahan ruang 

penyeberangan, bola 

menyentuh benda 

luar/kesalahan kaki pemain 

pada saat servis : kibaskan 

bendera diatas kepala dan 

menunjuk ke antena/garis 

terkait  

5 Tidak dapat memberikan 

penilaian : angkat dan silang 

kedua lengan dan tangan di 

depan dada 

 

 
(Scan kode QR Isyarat Hakim Garis Bolavoli) 

 

D. Prosedur Mewasiti 

Dimulai dan diakhirinya pertandingan serta dihentikannya 

sejenak pertandingan karena adanya pelanggaran, ditandai dengan 

ditiupnya peluit. Peniupan peluit selama pertandingan berlangsung hanya 

boleh dilakukan oleh wasit I dan wasit II. Berikut ini beberapa prosedur 

yang harus diikuti wasit selama memimpin pertandingan bola voli. 

1. Wasit I memberikan tanda untuk service yang memulai suatu 

pertandingan. 
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2. Wasit I dan wasit II memberikan tanda pada akhir suatu permainan 

(bola mati, setelah mereka merasa yakin bahwa terjadi suatu kesalahan 

serta mereka telah memahami sifat pelanggarannya). 

3. Peniupan peluit pada waktu bola mati bertujuan untuk menunjukkan 

bahwa mereka menyetujui atau menolak suatu permohonan regu. 

4. Wasit I dapat meniup peluit untuk memberikan peringatan atau 

menjatuhkan hukuman salah sikap seorang anggota pemain atau regu 

itu sendiri. 

5. Pada waktu wasit meniup peluit untuk memberikan tanda penghentian 

permainan, mereka harus sudah bisa menunjukkan sifat kesalahan dan 

isyarat tangan yang resmi, pemain yang bersalah, serta regu giliran 

yang melakukan service, sekaligus memberikan tanda apakah ada 

regu yang mendapatkan angka dari kesalahan itu. 

6. Wasit dan hakim garis harus dapat menunjukkan sifat kesalahan 

dengan isyarat tangan yang resmi atau suatu pengajuan penghentian 

seperti berikut ini. 

a. Isyarat hanya dilakukan untuk seketika, yaitu dilakukan dengan 

satu tangan untuk menunjukkan regu yang bersalah atau yang 

menunjukkan permohonan. 

b. Setelah itu wasit menunjukkan pemain yang bersalah jika 

penghentian itu karena kesalahan. 

c. Wasit mengakhiri dengan menunjukkan regu yang mendapat 

giliran service. 

 

Rangkuman  

Setiap cabang olah raga ada tekhnik dan aturan yang harus 

dipatuhi, dalam setiap pertandingan atau kompetisi tentunya tidak lepas 

dari seorang wasit yang mengatur pertandingan. Jika ingin menjadi 

seorang wasit bolavoli, tentunya anda harus mengetahui tugas dan 

tanggung jawab seorang wasit tersebut, karena tugas seorang wasit 

merupakan tugas yang sangat berat dan setiap keputusannya harus dapat 

dipertanggung jawabkan. Berikut ini akan disajikan syarat, perleengkapan 

dan tugas wasil bolavoli.  
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Latihan Soal 

1. Sistem hitungan yang digunakan dalam permainan bola voli yaitu..... 

a. 15 really point 

b. 30 really point 

c. 25 really point 

d. 21 really point 

e. 20 really point 

2. Salah satu syarat untuk menjadi wasit bola voli adalah..... 

a. Memiliki tinggi badan yang ideal 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Berusia 20-30 tahun 

d. Berperilaku sopan 

e. Mahir bermain bola voli 

3. Jumlah pemain cadangan pada saat pertandingan bola voli 

berlangsung adalah..... 

a. 2 orang 

b. 4 orang 

c. 5 orang 

d. 6 orang 

e. 7 orang 

4. Pemain lawan mengenai net 2x pada saat memainkan bola dihitung 

sebagai..... 

a. Double faults 

b. One faults 

c. Three faults 

d. Pelanggaran berat 

e. Pelanggaran ringan 

5. Persiapan servis hanya dapat dilakukan sebanyak..... 

a. Tidak diperbolehkab 

b. Dua kali 

c. Empat kali 

d. Satu kali 

e. Tidak terbatas 
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6. Apabila wasit memberi isyarat kedua tangan diangkat lalu ditekuk 90 

derajad kebelakang dengan posisi telapak tangan menghadap ke 

belakang, hal tersebut berarti..... 

a. Bola keluar lapangan 

b. Double foult 

c. Bola masuk 

d. Mengulangi servis 

e. Isyarat untuk melakukan servis 

7. Berikut kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam permainan bola 

voli, kecuali..... 

a. Menyentuh net 

b. Melewati garis tengah 

c. Melempar atau menangkap bola 

d. Melakukan smash ketika bola di atas net 

e. Menyentuh bola dengan 2 kali sentuhan 

8. Jika bola jatuh di daerah tim kita maka yang terjadi pada tim lawan 

adalah..... 

a. kalah 

b. serve 

c. point 

d. tidak point 

e. point akan dikurangi 

9. jika servis yang dilakukan tim kita tidak bisa melewati net, maka... 

a. musuh mendapatkan point 

b. kita kehilangan bola dan musuh mendapatkan point 

c. kita mengulang servis 

d. kita kehilangan bola 

e. tidak ada yang memperoleh point 

10. Dibawah ini merupakan tugas dari seorang wasit bola voli, kecuali.... 

a. Memimpin jalannya pertandingan 

b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang perwasitan 

bola boli 

c. Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah bola voli 

d. Menyebarluaskan peraturan permainan di masyarakat 

e. Meningkatkan mutu perwasitan 
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11. Berikut ini kesalahan pemain bola voli, kecuali 

a. Seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat serve 

dilakukan 

b. Pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan 

lawan 

c. Bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung 

sebagai out oleh wasit sebelum menyentu permukaan lapangan 

d. Memantulkan bola dengan cara menendang 

e. Pemain melakukan spike diatas lapangan lawan 

12. Waktu time out dalam permainan bola voli hanya diberikan selama.... 

a. 1 menit 

b. 2 menit 

c. 3 menit 

d. 4 menit 

e. 5 menit  

13. Berikut ini yang merupakan tugas dari wasit II bola voli adalah..... 

a. Memimpin jalannya pertandingan 

b. Menyetujuai bola keluar 

c. Mengawasi jumlah time out dan pergantian pemain 

d. Memberi kartu kuning kepada pemain yang melanggar 

e. Menentukan sinyal untuk memulai servis 

14. Dibawah ini yang merupakan kewajiban dari wasit 1 permainan bola 

voli adalah..... 

a. Berkewajiban memimpin pertandingan 

b. Berkewajiban mengawasi pertandingan 

c. Tidak berhak memimpin pertandingan di atas klasifikasi 

sertifikatnya 

d. Jawaban a dan c benar 

e. Jawaban b dan c benar 

15. Berikut merupakan tugas wasit 1 sebelum permainan dilaksanakan, 

yaitu..... 

a. Melihat dan memeriksa kondisi lapangan 

b. Melakukan undian untu kedua tim guna memilih tempat/bola 

c. Mengawasi kegiatan pemanasan dari kedua tim 
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d. Memeriksa perlengkapan dan peralatan pertandingan 

e. Semua jawaban benar 
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