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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 
penyusunan buku “Pembelajaran Berbasis Blended Learning Bola 
Voli Pantai” bagi olahragawan Bola voli pantai, mahasiswa 
olahraga dan umum. Buku ini merupakan penjabaran mengenai 
rancangan bolavoli pantai yang mengacu pada aturan pendidikan 
dan latihan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 
mempelajari Bolavoli pantai, dengan penjelasan yang mudah 
diterima dan diaplikasikan di lapangan. Dalam buku ini berisi 
semua tentang Bola voli pantai yang meliputi: (1) rancangan 
pembelajaran, (2) sejarah bola voli pantai, (3) teknik dasar 
permainan bola voli pantai, (4) variasi latihan bola voli pantai, (5) 
peraturan permainan bola voli pantai. Buku ini juga disertai 
gambar-gambar pendukung untuk memperjelas pembaca yang 
akan mempelajari mengenai bolavoli pantai. Buku pembelajaran 
bola voli pantai ini telah dikaji secara mendalam, walaupun tidak 
lepas dari kekurangan-kekurangan dan diperlukan masukan dari 
pembaca agar isi dan konten buku menjadi lebih baik, sehingga 
pembaca akan lebih mudah mengaplikasikan isi buku ini untuk 
suatu keperluan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 
membantu terselesaikannya buku ini. Semoga buku yang disusun 
mempunyai nilai kebermanfaatan. 
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BAB I 

Rancangan Pembelajaran 
A. Identitas Pembelajaran 

Identitas Pembelajaran dalam rangcangan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran : Bola Voli Pantai 

2. Kategori : Pembelajaran Teknik Dasar Bola Voli Pantai 

B. Model Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning 

Peran pengajar dalam proses pembelajaran yaitu mengatur dan 

memanajemen serta mendesian suatu pembelajaran untuk dapat tercapai 

tujuan dan hasil belajar yang maksimal. Dalam interaksi pembelajaran 

harus didukung oleh beberapa unsur diantaranya tenaga pengajar, 

pebelajar dan sumber belajar. Antara pengajar, pebelajar dan sumber 

belajar merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dan  yang 

sering dilakukan dalam proses pembelajaran. 

Dalam interaksi pembelajaran zaman sekarang sumber belajar yang 

digunakan oleh pebelajar dalam proses pembelajaran tentu saja tidak 

terpaku pada pengajar atau pelatih tetapi banyak sekali sumber belajar 

yang muncul di era modern seperti ini. Proses pembelajaran tradisional 

tatap muka cenderung membuat proses pembelajaran tidak efisien. Hal 

ini merupakan tugas pengajar untuk dapat memperkenalkan sumber 

belajar lain seperti penggunaan multimedia sesuai perkembangan 

teknologi untuk dapat menunjang proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan interaksi pembelajaran langsung maupun tidak langsung. 

Proses pembelajaran menggunakan teknologi multimedia memberikan 

kemudahan untuk dapat mengakses kebutuhan belajar pebelajar di mana 

saja dan kapan saja. Sejalan dengan perkembangan maka munculnya 

pembelajaran berbasis blended learning sehingga ini menjadi alternatif 

dan solusi yang baik dalam proses pembelajaran, Blended learning 

merupakan pembelajaran campuran yaitu menggabungkan tatap muka, 

offline, dan online. 

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 
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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. 

Sangat penting untuk dalam proses pembelajaran dapat 

menggunakan model model rancangan pembelajaran, maka mata kuliah 

Bola Voli Pantai yang berbasis blended learning dapat saya rancang 

melalui langka-langkah yang di kemukakan oleh Wasis D. Dwiyogo, 

2016. 

 
Gambar 1 Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning 

(Dwiyogo, 2016). 
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C. Analisis kebutuhan pemecahan masalah 

Proses pembelajaran zaman sekarang telah berubah dari 

pembelajaran tradisional ke arah pembelajaran masa depan yang modern 

yaitu orang dapat belajar di mana saja, kapan saja orang itu berada 

melalui berbagai sumber seperti buku teks pelajaran, koran, internet, hp, 

televise, radio dan masih banyak lagi media lainnya. Sesuai dengan hal 

tersebut maka menjadi tanggung jawab pengajar untuk peka terhadap 

perkembangan pendidkan dan pengetahuan tentang pembelajaran era 

modern yaitu diperlukan kreatifitas untuk mendesain dan 

mengembangkan pembelajaran. Untuk mengembangkan pembelajaran 

maka perlu untuk menggunakan pembelajaran berbasis blended learning. 

Dengan pembelajaran berbasis blended learning maka akan memudahkan 

pebelajar untuk belajar yaitu bisa mengakses pembelajaran penjas 

menggunakan berbagai modus belajar. Pembelajaran berbasis blended 

learning dapat meningkatkan motivasi, efektivitas, keterampilan bagi 

pebelajar dan pelajar.   

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 

merupakan tujuan dari hasil belajar pemecahan masalah; (2) 

mengidentifikasi apa yang perlu dikuasai (pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan) untuk memecahkan masalah dan tindak lanjut dari 

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 atletik 

dimiliki oleh setiap pelatih maupun guru olahraga. Dalam proses 

pembelajaran mata kuliah pembelajaran penjas, mahasiswa diharapkan 

memiliki kompetensi terdiri atas untuk menguasi kompetensi dasar-dasar 

sebagai berikut. 
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a) Aspek Kognitif  

Mampu mengetahui jenis-jenis pemahaman tentang pembelajaran 

penjas, mengetahui metode pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan dalam pembelajaran penjas. 

b) Aspek Afektif  

Kerjasama, disiplin, tanggungjawab, percaya diri dan sportif. 

c) Aspek Psikomotor 

Dapat menyajikan presentasi dan menjelaskan mengenai 

pentingnya pembelajaran penjas.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 

Sesuai dengan analisis kebutuhan maka sumber belajar yang 

digunakan sangat beragam. Sumber belajar yang dirancang (learning 

resources by design), yaitu sumber belajar yang secara khusus atau 

sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD 

pembelajaran, program audio pembelajaran, transparansi, CAI (Computer 

Asisted Instruction), programmed instruction dan lain-lain (Warsita, 

2008). Bahkan pemanfaatan sumber belajar online seperti penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara fundamental 

mengubah pola interaksi peserta didik dan pendidik, proses pembelajaran, 

dan hasil belajar (Rennie, 2003). 

Sumber belajar online merupakan proses belajar dengan 

pemanfaatan media internet seperti  website, teks, audio, visual, 

multimedia, dan video untuk mencari materi belajar yang di simpan 

secara digital di berbagai situs web. Situs-situs web juga bisa 

memudahkan dalam proses diskusi karena situs tersebut tersedia forum 

diskusi.  
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Terkait hubungan antara pembelajaran berbasis blended learning, 

sumber belajar online dan tradisional sangat efektif untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. Telah banyak penelitian tentang peran 

blended learning yang hasilnya efisien untuk dipakai dalam proses 

pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Temuan penelitian Purcell, 

Boxall, dan Wright (2009) tentang kontribusi komponen blended learning 

menunjukkan bahwa komponen pembelajaran yang paling banyak 

berkontribusi dalam blended learning adalah tugas, buku teks, presentasi 

tatap muka, dan tatap muka kuliah dengan instruktur. Video pembelajaran 

online juga memberikan kontribusi terhadap pembelajaran sedangkan 

buku teks online memberikan kontribusi rata-rata terhadap pembelajaran. 

Meskipun mereka memiliki kontribusi yang relatif rendah terhadap 

pembelajaran, pelajar berpendapat bahwa mereka menggunakan video 

dan buku teks online untuk belajar sesekali. 

Namun ada beberapa kendala yang akan menimpa peserta didik 

untuk belajar online dan belum memadainya sarana untuk mengakses 

situs web karena kendala jaringan, faktor eksternal seperti apabila ada 

pemadaman listrik dari PLN, dan lain sebagainya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Gomes (2014) bahwa Kajian ini juga mengugkap 

bahwa pelaksanaan pembelajaran blended belum dipersiapkan secara 

memadai dan telah berdampak pada belum maksimalnya pemahaman 

konten dan kepercayaan diri peserta didik. Diperlukan adanya mekanisme 

sistematis untuk membangun pola pembelajaran yang berbasis pada 

blended learning (Gomes, 2014). 

Sesuai dengan hal tersebut maka harus ada alternatif yang 

digunakan untuk meminimalisir kendala tersebut dengan memodifikasi 

pembelajaran baik dari sumber belajar yang digunakan serta bahan untuk 

maksimalkan pembelajaran Olahraga Bola Voli Pantai seperti sumber 

belajar mobile dalam Pembelajaran Bola Voli Pantai. 

Berdasarkan uraian analisis kebutuhan diperoleh materi yang 

digunakan dalam perkuliahan pembelajaran bola voli pantai, 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). 
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Sesuai identifikasi sumber belajar orang dalam mata kuliah 

pembelajaran bola voli 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 pendidikan jasmani, 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 pembelajaran bola 

voli pantai, yang ada meliputi sumber belajar cetak (buku) yang relatif 

sedikit, audio yang bisa di akses dan disiapkan oleh pengajar, audio 

visual (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 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) 

Sesuai sumber belajar yang telah diidentifikasi tersebut diatas, 

terdapat kendala dalam sumber belajar matakuliah pembelajaran bola voli 

pantai. 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 
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karena itu, alternatif yang digunakan untuk meminimalisir kendala 

tersebut dengan memodifikasi pembelajaran baik dari sumber belajar 

yang digunakan serta bahan untuk maksimalkan perkuliahan 

pembelajaran penjas. Oleh karena itu, digunakan sumber belajar mobile 

dimana materi yang digunakan dalam pembelajaran bisa diakses memalui 

sumber belajar mobile sebagai alternatif sumber belajar dalam 

pembelajaran penjas 

E. Identifikasi Karakteristik Pebelajar 

Pada tahap ini merupakan langkah awal karakteristik pebelajar. 

Ketika perancang sudah mengetahui karakteristik pebelajar maka akan 

menjadi titik awal mengembangkan pembelajaran. Dari berbagai 

pebelajar maka sudah dipastikan bahwa akan terdapat banyak sekali 

karekteristik yang berbeda-beda. Dari berbagai karakteristik pebelajar 

akan ada pebelajar yang sudah tau dan belum tau ketika dalam proses 

pembelajaran.  

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 

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. 
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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 

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 
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menarik dan penyampaian pembelajaran interaktif untuk menumbukan 

dan melatih respon, kepekaan berpikir dari stimulus yang diberikan.  

F. Menetapkan Tujuan Pembelajaran 

Rumuskan tujuan belajar yang telah didentifikasi berdasarkan 

langkah-langkah terdahulu, setelah itu susun secara berturut dari hal yang 

paling penting. Tujuan pembelajaran terdiri dari kognitif (berpikir), 

afektif  (sikap) psikomotorik (gerak). Dalam tahap kognitif pebelajar 

akan berpikir dan akan berusaha memperoleh sumber pengetahuan dari 

berbagai macam sumber. Dalam tahap asosiatif pebelajar akan berusaha 

mencoba untuk melakukan gerakan sesuai kemampuan emosional yang 

dimiliki dan dipahaminya. Sedangkan pada tahap psikomotorik pebelajar 

berusaha melakukan gerakan tersebut sampai menimbulkan otomatisasi 

gerakan. 

Pada tahap kognitif merupakan langkah awal pebelajar dalam 

memulai proses belajar gerak. Dalam pelaksanaannya terkadang tidak 

segampang yang dipikirkan karena cara belajar dari masing masing 

pebelajar berbeda-beda. Hal serupa juga terjadi pada aspek afektif dan 

psikomotorik dimana peserta didik harus dirangsang dengan berbagai 

cara. Hal ini menjadi tugas pengajar/pelatih untuk memilih metode yang 

baik untuk menjawab beberapa cara belajar pebelajar yang berbeda-beda 

tersebut. Oleh karena itu solusi yang tepat untuk menjawab persoalan 

tersebut yaitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis blended 

learning. Pembelajaran berbasis blended learning adalah pembelajaran 

yang memadukan tiga metode yaitu pembelajaran tatap muka, 

pembelajaran offline, dan pembelajaran online. 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 pembelajaran penjas 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 atletik; model-model yang diterapkan 
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dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan model-model 

tersebut di Indonesia saat ini.  

Adapun tujuan khusus dari mata kuliah pembelajaran penjas adalah 

seorang mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan berkaitan dengan 

sejarah pendidikan jasmani, konsep dan lain-lain. 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.  

Alruwaih (2015) menyatakan temuan menunjukkan bahwa 

pendekatan BLI mungkin menjadi pilihan yang lebih baik untuk 

mahasiswa sarjana dengan pembelajaran kursus pendidikan jasmani. Pada 

tes kognitif dalam penelitian ini terdapat perbedaan pembelajaran metode 

tradisional dan blended learning hubungan Individu Kelompok (TLI) dan 

kelompok instruksi kuliah campuran (BLI) termasuk dalam faktor SEEQ 

kecuali organisasi / kejelasan, dan ujian / Penilaian yaitu tingkat 

peningkatan antara 7,06% menjadi 33,55% untuk rata-rata semua soal tes 

kognitif 17.72%. Menambahkan ada perbedaan yang signifikan antara 

tanggapan sebelum pengukuran dan setelah pengukuran di tingkat 

perbaikannya adalah 28,27%. 

Adi dan Fathoni (2019:11) mengemukakan bahwa berdasarkan 

analisis deskriptif dan berbagai keterpaparan data, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran berbasis Blended Learning layak diterapkan di 

lingkungan Sekolah Olahraga. Pasalnya, tingkat mobilitas siswa yang 

sangat tinggi serta mempertimbangkan siswa harus berlatih untuk 

berprestasi di bidang olahraga dan bidang akademik. Oleh karena itu, 

pembelajaran berbasis Blended Learning sangat dianjurkan di lingkungan 

Sekolah Olahraga. Terlebih menurut data tersebut menunjukkan dampak 

dan respon yang positif terhadap model pembelajaran berbasis Blended 

learning dari siswa dan guru lainnya di lingkungan Sekolah yang menjadi 

tempat untuk melakukan uji coba penerapan pembelajaran berbasis 

blended learning. 

Untuk mengetahui peran blended learning maka akan dijelaskan 

dalam artikel Roesdiyanto, Sulistyorini, Fadhli, Taufik (2018:158) bahwa 
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Belajar voli pantai menggunakan blended learning model terintegrasi 

dengan sistem manajemen pembelajaran sangat cocok diaplikasikan. 

Blended learning dapat memfasilitasi siswa kegiatan pembelajaran untuk 

selalu dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Siswa dapat 

memanfaatkan semua sumber belajar untuk meningkatkan tingkat 

keahlian mereka dalam permainan bola voli pantai jadwal perkuliahan 

dengan materi yang dapat diakses melalui e learning. Diharapkan bisa 

memenuhi unsur-unsur yang di mapan program kredit semester dan 

menjadi pengendali tugas yang harus dicapai oleh siswa. 

G. Memilih dan Menetapkan Strategi Pembelajaran 

Memilih dan menetapkan strategi pembelajaran merupakan hal 

yang sangat penting dilakukan. Pengajar/pelatih  yang profesional 

dituntut untuk dapat menampilkan strategi dan  keahliannya di depan 

pebelajar. Strategi yang digunakan agar baik dan bisa mengakibatkan 

pebelajar dapat belajar. Agar menyampaikan pelajaran dengan efektif dan 

efisien, pengajar  perlu mengenal berbagai jenis strategi pembelajaran 

sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat untuk 

mengajarkan suatu bidang studi tertentu. Secara berturut-turut, anda akan 

mempelajari konsep strategi pembelajaran, meliputi organisasi isi, 

penyampaian  

Menurut Dwiyogo (2016:243) dalam memilih dan menetapkan 

strategi pembelajaran berbasis blended learning meliputi organisasi isi, 

penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan. Dalam 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, menyampaikan isi pembelajaran kepada pebelajar, 

dan 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 
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penting dari strategi penyampaian pembelajaran. Itulah sebabnya, media 

pembelajaran merupakan bidang kajian utama strategi ini. 

Strategi pengelolaan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan 

tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang 

digunakan selama proses pembelajaran, penjadwalan, pembuatan catatan 

kemajuan belajar pengelolaan motivasi, dan kontrol belajar.  

Tenaga 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.  

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 pengorganisasian 

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 kondisi yang ada. Hal ini juga menunjukan 
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bahwa tidak ada satupun atrategi pembelajaran yang sesuai atau cocok 

diterapkan untuk semua bidang studi atau siswa. 

Dalam 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. Tujuan khusus dengan sub kompetensi 

tersebut dijabarkan dalam kompetensi 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 pendidikan jasmani. 

a) Penyampaian Pembelajaran 

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen 

variabel metode untuk melaksanakan program pembelajaran. Sekurang-

kurangnya ada 2 fungsi dari strategi ini, yaitu, menyampaikan isi 

pembelajaran kepada pebelajar, dan 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, 
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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. 

b) Strategi Pengelolahan 

Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang 

strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan 

selama proses pembelajaran, penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan 

belajar, pengelolaan motivasi, dan 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 

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 
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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). 

Strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya 

pebelajar diminta mengemukakan empat bentuk diskusi yang pernah 

dilihatnya, secara kelompok. Pebelajar diminta membaca dua buah buku 

tentang bentukbentuk diskusi dari beberapa buku. Pebelajar diminta 

mempraktekan cara-cara yang sesuai dengan bentuk yang dipelajari. 

Sedangkan kelompok yang lain mengamati sambil mengamati 

kekurangan-kekurangannya untuk didiskusikan setelah demonstrasi 

selesai. Dalam mengatur strategi, guru/pelatih dapat memilih berbagai 

metode, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Berbagai 

media, seperti film, VCD, kaset audio, dan gambar, dapat digunakan 

sebagai bagian dari teknik-teknik yang dipilih oleh guru/pelatih. 

H. Mengembangkan Sumber Pembelajaran 

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.Untuk 

mengembangkan sumber belajar, dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: 

a) 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. 

b) Tahap Produksi 

Dalam tahapan ini melakukan memproduksi setiap elemen 

program yang kemudian setiap elemen disatukan menjadi satu bentuk 

program. 
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c) 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. 

d) 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). 

Kegiatan 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 manfaatnya. 

Sesuai 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 
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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 pendidikan jasmani berbasis blended learning adalah 

sebagai berikut : 

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

dan media yang berkaitan dengan matakuliah pembelajaran bola voli 

pantai. 

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

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

matakuliah pembelajaran bola voli pantai. 

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

e) Uji lapangan utama (dilakukan pada yang mengikuti matakuliah 

pembelajaran bola voli pantai dengan menggunakan 30 subjek). 
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Gambar 2 Evaluasi Untuk Uji Coba 

(Sumber: Penulis) 

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 pantai berbasis blended learning untuk mahasiswa 

PJK. 

 

K. Prototipe Pembelajaran 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 

pembelajaran pendidikan jasmani berbasis blended learning memiliki 

spesifikasi sebagai berikut:. 

Uji Coba 

Validasi Ahli 

Revisi 

Uji Coba Kelompok Kecil 

Revisi 

Uji Coba Kelompok Besar 
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a) Tatap Muka 

Dapat berupa buku 

b) Offline  

Berupa epub 

c) Online 

Berupa google clasroom 

Hasil akhir adalah rancangan program mata kuliah pembelajaran 

bolavoli pantai untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan (PJK) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Malang. 
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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN BOLA VOLI 

PANTAI 
 

Tujuan 

1. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli. 

2. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli pantai. 

3. Menjelaskan sejarah perkembangan permainan bolavoli pantai di 

Indonesia 

A. Sejarah Perkembangan Bola Voli 

 
Gambar 3 Permainan Bola Voli 

(sumber: www. Google.com) 

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 
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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: 

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. 



 

23 
 

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. 

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 kali 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 
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Amerika pada saat perang dunia I, dan menyebar ke negara Perancis, 

Cekoslowakia, Polandia dan Uni Sovyet. Pada waktu itu peraturan 

permainan yang digunakan setiap negara atau wilayah di seluruh dunia 

berbeda-beda. Ketika berlangsung Olimpiade tahun 1936 dilakukan 

pembentukan federasi bolavoli Internasional, tetapi usaha tersebut gagal. 

Di Asia sesuai dengan kondisi penduduknya yang memiliki 

postur tubuh pendek, maka peraturan permainan sistem timur jauh 

berkembang selaras dengan keadaan tersebut. Umpamanya tim ini tidak 

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

dikurangi 6 inchi. Peraturan permainan bolavoli sistem timur jauh (Asia) 

ini sampai sekarang masih tetap dipergunakan di Jepang, walaupun 

sistem permainan jenis ini telah kehilangan popularitasnya dibanding 

dengan permainan yang dimainkan oleh 6 orang. Variasi lain dalam 

permainan bolavoli juga terdapat di Kalifornia Selatan, 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. Sejarah Perkembangan Bola Voli Pantai 

 

Gambar 4  Permainan Bola Voli Pantai Dunia 

(sumber: www. Google.com) 
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Perkembangan bolavoli pantai dimulai pada awal tahun 1920, 

bolavoli pantai pertama kali dimainkan di pantai Santa Monica 

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

pantai menjadi olahraga yang penting bagi anggota perkumpulan aliran 

“bebas” di Perancis, yang ditemukan di Francoville (sebelah barat-utara, 

Bagian pinggir kota Paris). 

Tahun 1930, permainan bolavoli pantai dengan dua melawan dua 

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

juga mulai dimainkan di daerah Palavas, Lacanau dan Royan (Perancis), 

di sekitar Sofia (Bulgaria), Prague (Czechoslavakia), dan Riga (Latvia). 

Di Amerika serikat orang-orang akan melakukan rekreasi untuk melepas 

ketegangan dengan pergi ke pantai dengan melakukan permainan 

bolavoli pantai empat lawan empat dan 3 lawan 3. 

Tahun 1947, telah terbentuk kepanitiaan pertama Turnamen 

Bolavoli pantai dengan 2 pemain, yang mengambil tempat di pantai State 

di California. Turnamen itu diorganisir oleh Holtzman dan pemenang 

turnamen adalah pasangan Sawnez-Harris. 

Tahun 1948, turnamen bolavoli pantai pertama diselenggarakan 

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

terbaik, yang padsa waktu itu dimenangkan oleh regu Pepsi sebagai regu 

terbaik, sehinggi regu Pepsi sebagai penerima hadiah sekaligus sebagai 

pemenang. 

Sekitar tahun 1950, telah dibuka turnamen bolavoli pantai yang 

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

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

pantai menjadi suatu program pertunjukan dan Kontes yang menarik, dan 

menjadi program Panitia (Official). Brazil mengambil tempat pada 

Turnamen Pertama ini, yang disponsori oleh suatu Perusahaan 

penerbitan; penerbit Surat kabar. 

Pada tahun 1957, Bernie Holtzman dan Gen Selznick 

memenangkan suatu kejuaraan yang disponsori Greta Tyson, Bintang dari 

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

pantai lebih dari suatu olahraga, dan berubah menjadi suatu pertunjukan 

yang riil. 

Sekitar tahun 1960an, dibuka turnamen bolavoli pantai yang 

diadakan di delapan pantai di California. Yaitu Pantai Tahoe 
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(akhirakhirnya tahun 60an), Pantai Santa Cruz, Pantai Santa Barbara, 

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

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

pemenang kejuaraan 3 lawan 3, berhadiah sekitar 30,000 Francs di dalam 

turnamen yang berlangsung di La Baule dan di Les Sables d'Olonne. 

Pertama Manhattan Beach Open mengambil tempat.  

Pada tahun 1965, didirikan California Beach Volleyball 

Association (CBVA). Organisator Turnamen bertemu untuk 

mengkoordinir jadwal dan merumuskan peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang digunakan dalam permainan tersebut. 

Tahun 1974, Turnamen bolavoli pantai pertama kali memperoleh 

sponsor secara komersial, dengan mengambil tempat di San Diego. 

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

dimenangkan Oleh Dennis Hare and Fred Zuelich yang dihadiri 250 

penonton. 

Tahun 1976, kejuaraan Olympia Bolavoli Pantai dengan hadiah $ 

5,000 dipertandingkan, dan hadiah pertama dimenangkan Oleh Menges 

dan Lee, saat itu dihadiri ± 30,000 penonton. Pada saat itu ditemukan dan 

disepakati konsep kejuaraan bolavoli pantai, untuk mempromosikan dan 

memperluas perjalanan/wisata keliling pantai. Tahun 1978, olahraga 

bolavoli pantai dengan sponsor utama Jose Cuervo Tequila. Pada tahun 

1979, dilaksanakan pertandingan bolavoli pantai dengan hadiah uang 

untuk juara ganda utama USA sebesar $10,000. Pemenang (Raja) 

Turnamen Pantai yang diselenggarakan di pantai Manhattan ditawarkan 

hadiah uang sebesar $11,000.Tahun 1980, dilaksanakan turnamen 

bolavoli pantai dengan hadiah tunai untuk 7 turnamen dengan hadiah 

total senilai $ 52,000, (disponsori oleh Jose Cuervo). San Diego, Santa 

Barbara, Laguna ($ 5,000), Manhattan ($10,000), Pantai King ($12,000), 

Kejuaraan Dunia ($15,000). Kemudian pada tahun 1981, mulai masuk 

perusahaan bir gabungan, sebagai sponsor utama. Pada tahun 1982, 

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

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

terbuka. Tahun 1983, Hadiah tunai untuk 12 turnamen. Hadiah total $ 

137,000 (disponsori oleh perusahaan bir). Dengan perjalanan keliling ke 

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

Volleyball Professionals). Tahun 1984, AVP melakukan perjalanan 

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

keseluruhan terdiri dari 25 kejuaraan, “18 kejuaraan disponsori oleh Bir, 

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

bergabung sebagai sponsor utama, Total uang hadiah perjalanan keliling 

menjangkau $275,000. 

Tahun 1986, AVP-Bolavoli Pantai Ahli menerima permintaan 

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

Pantai Ahli merencanakan tindakan dengan mengembangkan jaringannya 

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

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

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

Volleyball Association) asosiasi bolavoli professional wanita. Telah 

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

dilangsungkan Kejuaraan Dunia Bolavoli Pantai, diadakan untuk pertama 

kali di Ipanema, Brazil. 

 
(Scan kode QR sejarah bolavoli pantai dunia) 

C. Sejarah Bola Voli Pantai di Indonesia 

 
Gambar 5  Permainan Bola Pantai Di Indonesia 

(sumber: www. Google.com) 
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Sekitar tahun 1990-an bola voli pantai mulai berkembang di 

Indonesia. Ditandai dengan keikut-sertaan dalam sirkuit kejuaraan bola 

voli pantai Asia. Pada tahun 1993  Tim Putra Indonesia, Zaenal dan 

Dikdik, berhasil menjuarai Kejuaraan Asia di Philippines. Kemudian 

dalam sirkuit berikutnya di Indonesia, tim kita kembali berhasil menjadi 

yang terbaik. 

Bola voli pantai mulai dipertandingkan di Asian Games 

Hiroshima pada tahun 1994 meskipun hanya sebagai pertandingan 

ekshibisi. Sejak Asian Games 1998 Bangkok hingga Asian Games 2006 

Doha, tim voli pantai Indonesia selalu masuk empat besar dan mampu  

menembus babak final. Bahkan pada olimpiade Atlanta 1996,  tim putra 

dan putri Indonesia berhasil melolos dalam babak kualifikasi. Tahun 

2009 yang lalu dalam ajang SEA Games Laos, tim putra Indonesia 

kembali berhasil meraih medali emas, bahkan menorehkan sejarah 

dengan bertemunya all Indonesia final. 

Untuk level Asia – Pasifik, Indonesia merupakan tim yang cukup 

disegani. Tim tanah air selalu masuk tiga besar, bahkan sering pula 

menjuarainya. Tim kita merupakan pemegang gelar juara tahun 2008 dan 

2009 pada Asia Pacific Beach Volleyball Tournament yang digelar dua 

tahun berturut-turut. 

Pada seri Asia Pacific Volleyball Tournament 2010 Batam yang 

baru lalu, tim Indonesia kembali mampu mempertahankan gelar juara. 

Pada turnamen yang diselenggarakan di Turi Resort Batam tersebut, di 

partai final duet maut Indonesia, Andi / Koko, berhasil mengalahkan 

wakil Iran, Assari Naeni / Rahman Raoufi, dengan skor 2-1 (14-21, 21-8, 

15-12). 

Melihat prestasi ini serta kesuksesan penyelenggaraan, 

Konfederasi Bola Voli Asia (Asian Volleyball Confederation, AVC) 

menetapkan Kejuaraan LA Lights Asia Pasifik Beach Volleyball 

Tournament Batam masuk ke dalam Event Tahunan. Dengan kata lain 

Kejuaraan ini akan di gelar tiap tahun. Sebagai konsekuensinya pula, 

jumlah peserta akan semakin besar. Lebih kurang 20 Negara yang akan 

ikut serta, sehingga untuk penyelenggaraan tahun-tahun kedepan nya, 

jumlah lapangan voli pantai yang digunakan akan di tambah menjadi lima 

lapang, dimana sebelumnya hanya menggunakan tiga lapang. 
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(Scan kode QR sejarah bolavoli pantai di Indonesia) 

 

D. Ringkasan 

Permainan bolavoli mulai dikenal pada tahun 1893 dengan 

nama Faustball di Romawi. Namun cabang olahraga bolavoli modern 

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

Morgan. Permainan bolavoli pantai dimainkan pertama kali pada awal 

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

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

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

pertama kali dilakukan turnamen bolavoli pantai dengan 2 pemain, di 

pantai California. Pada tanggal 21 Juli 1983 terbentuklah Association of 

Volleyball Professionals (AVP). Dan pada tahun 1986 telah dibentuk 

Women's Professional Volleyball Association (WPVA) asosiasi bolavoli 

professional wanita. Pada tahun 1990-an bola voli pantai mulai 

berkembang di Indonesia. Ditandai dengan keikut-sertaan dalam sirkuit 

kejuaraan bola voli pantai Asia. Pada tahun 1993  Tim Putra Indonesia, 

Zaenal dan Dikdik, berhasil menjuarai Kejuaraan Asia di Philippines. 

 

E. Kegiatan Belajar 

 

Pilihlah jawaban di bawah yang benar dengan memberikan 

tanda silang (X)  

1. Permainan bolavoli (faustball) sudah lama ada, namun cabang 

olahraga modern dianggap mulai lahir pada tahun 1895, yang 

didirikan oleh 

a. William C. Morgan 

b. James Naismith 

c. George Lehman 



 

30 
 

d. Juan Carlos Ceriani 

2. Induk organisasi bolavoli dunia terwujud pada tahun 

a. 1950 

b. 1952 

c. 1947 

d. 1946 

3. Perkembangan bolavoli pantai dimulai pada awal tahun 

a. 1923 

b. 1923 

c. 1921 

d. 1920 

4. Pada tahun 1927, bolavoli pantai menjadi olahraga yang penting bagi 

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

a. Santa Monica, California 

b. Francoville  

c. Prague (Czechoslavakia), 

d. Ipanema, Brazil. 

5. Bernie Holtzman dan Gen Selznick memenangkan suatu kejuaraan 

yang disponsori Greta Tyson, Bintang dari “Pajama Top", sebagai 

Ratu Pantai pada tahun 

a. 1957 

b. 1958  

c. 1959 

d. 1960 

6. Induk organisasi bola voli pantai dunia adalah 

a. FIVB 

b. IBF 

c. FIFA 

d. FIBA 

7. Bola voli pantai mulai berkembang di Indonesia pada tahun 

a. 1970an 

b. 1980an 

c. 1990an 

d. 2000an 

8. Pada tahun 1993  Tim Putra Indonesia, Zaenal dan Dikdik, berhasil 

menjuarai Kejuaraan Asia di Negara 



 

31 
 

a. Vietnam 

b. Laos 

c. Thailand 

d. Filipina 

9. Tahun 2009 yang lalu tim putra Indonesia kembali berhasil meraih 

medali emas, bahkan menorehkan sejarah dengan bertemunya all 

Indonesia final dalam ajang SEA Games di Negara 

a. Vietnam 

b. Laos 

c. Thailand 

d. Filipina 

10. Tim Indonesia merupakan pemegang gelar juara dua tahun berturut-

turut pada Asia Pacific Beach Volleyball Tournament yaitu pada 

tahun 

a. 2006 dan 2007 

b. 2007 dan 2008 

c. 2008 dan 2009 

d. 2009 dan 2010 

 

Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan tentang asal usul bola voli ! 

2. Jelaskan tentang asal usul bola voli pantai di dunia ! 

3. Jelaskan tentang asal usul bola voli pantai di Indonesia ! 

4. Jelaskan tentang bagaimana keikutsertaan tim voli pantai Indonesia 

ntuk level Asia – Pasifik ! 
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BAB III 

Teknik Dasar Permainan Bola Voli Pantai 
 

Tujuan 

1. Menjelaskan teknik dasar service. 

2. Menjelaskan teknik dasar passing. 

3. Menjelaskan teknik dasar smash. 

4. Menjelaskan teknik dasar block. 

 

A. Service 

Service merupakan sajian bola yang dilakukan lawan untuk 

memulai permainan bolavoli. Dalam perkembangannya service memiliki 

peranan penting, karena selain sebagai sajian awal untuk memulai 

permainan, service merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

melakukan serangan kepada lawan. Service yang baik, maka akan 

menyulitkan lawan untuk memainkan bola. Beberapa macam cara 

dilakukan oleh pemain bolavoli pantai untuk menghasilkan bola hasil 

service sulit diterima lawan. Cara tersebut antara lain berkaitan dengan: 

(1) kecepatan (laju) bola, (2) bentuk gerakan (putaran) bola, dan (3) 

ketepatan arah (sasaran) bola. 

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

ketika melakukan service. Service yang dilakukan dengan laju bola 

yang cepat, maka sulit diantisipasi oleh pemain lawan, sehingga 

bola service dengan laju yang cepat ini akan dimungkinkan dapat 

menyulitkan lawan dalam menerima service, sehingga sulit untuk 

melakukan serangan. 

2. Gerakan bola ketika melintasi atas net juga berpengaruh terhadap 

penerima service. Service yang dilakukan dengan bola dengan top 

spin akan berbeda dibanding dengan gerakan bola yang 

mengambang (floating). Untuk menghasilkan putaran (gerakan) 

bola yang bervariasi, ditentukan beberapa hal diantaranya adalah: 

a. Keras dan pelannya pukulan 

b. Perkenaan tangan dengan bola saat melakukan service 
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Berdasarkan putaran (gerakan) bola yang dilakukan pada 

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

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

a. Top spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola bagian 

atas, sehingga menghasilkan putaran bola ke depan. 

 
gambar 6 Perkenaan Bola Untuk Putaran Top Spin 

(sumber: www. Google.com) 

 

(Scan kode QR top spin ) 
 

b. Back spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola bagian 

bawah, sehingga menghasilkan putaran bola ke belakang. 

 
Gambar 7 Perkenaan bola untuk putaran back spin 

(sumber: www. Google.com) 
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(Scan kode QR back spin ) 
 

c. Inside spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola 

sebelah luar, sehingga menghasilkan putaran bola berputar ke 

dalam. 

 
Gambar 8 Perkenaan bola untuk putaran inside spin 

(sumber: www. Google.com) 

 

(Scan kode QR inside spin) 

 

d. Outside spin adalah pukulan service yang dilakukan dengan 

keras, perkenaan tangan dengan bola berada pada bola 

sebelah dalam, sehingga menghasilkan putaran bola berputar 

ke luar. 
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Gambar 9 Perkenaan bola untuk putaran outside spin 

(sumber: www. Google.com) 

 

(Scan kode QR outside spin) 

e. Float adalah pukulan service yang dilakukan dengan keras, 

perkenaan tangan dengan bola berada pada bola bagian 

tengah bel;akang, sehingga menghasilkan gerakan bola yang 

mengapung (float). 

 
Gambar 10 Perkenaan bola untuk putaran float 

(sumber: www. Google.com) 
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(Scan kode QR float) 

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

misalnya: 

a. Ke arah pemain yang lemah. 

b. Di belakang pengumpan atau tempat di mana pengumpan 

sedang bergerak. 

c. Ke arah pemain pengganti yang baru masuk 

d. Ke tempat yang kosong atau diantara pemain-pemain 

e. Ke garis belakang bila posisi penerima service terlalu ke 

tengah 

f. Ke garis samping bola posisi penerima service terlalu ke 

tengah. 

 

Teknik service pada dasarnya dapat dibedakan menjadi: 

a. Underhead service 

b. Overhead service: 

1) Top spin 

2) Back spin 

3) Inside spin 

4) Out spin 

5) Float 

a. Service Tangan Bawah 

Service bukan sekedar menghidupkan permainan, tetapi harus 

dipandang sebagai awal serangan regu yang melakukan service. Oleh 

sebab itu service harus dikuasai oleh semua anggota regu dan harus 

mampu meningkatkan kesulitan penerimaan regu lawan.  
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Sikap permulaan: 

Sikap permulaan dari service tangan bawah: Pemukul berdiri 

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

depan dan tangan kiri memegang bola. 

Pelaksanaan: 

Pelaksanaan service dilakukan dengan cara lambungkan bola 

dengan tinggi secukupnya, hingga pemukul mudah menjangkau 

lambungan itu untuk dipukul. Ayunkan tangan kanan dengan sikap 

lurus ke bawah dan otot tangan ditegangkan. Ayunan lengan kanan 

bergerak seperti bandul dengan memperkirakan kecepatan jatuhnya 

bola dan ayunan lengan kanan ini akan bertemu pada saat lengan dalam 

sikap membentuk sudut kira-kira 45
0
 dengan garis horizontal di bawah 

bahu. 

Sikap saat perkenaan: 

Telapak tangan menghadap ke bola. Tepat pada saat perkenaan 

antara tangan dan bola, tangan harus ditegangkan. Perkenaan bola pada 

tangan harus dapat menimbulkan pantulan sempurna. Agar pantulan 

dapat sempurna, lengan harus membentuk sudut 45
0
 dengan garis 

horizontal pada bahu, dan arah pantulan merupakan garis tegak lurus 

pada lengan. 

Sikap saat akhir: 

Setelah perkenaan pukulan terjadi, maka lakukan gerak ikutan 

dengan melangkahkan kaki ke depan dan diteruskan masuk ke dalam 

lapangan permainan. 

 
Gambar 11 Servis tangan bawah 

(sumber: www. Google.com) 

Kemungkinan kesalahan terjadi: 

1) Bola dilambungkan terlalu tinggi. 
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2) Perkenaan bola dengan tangan ayun lebih kecil dari sudut 45
0
 

dengan garis horizontal bahu. 

3) Gerak ikutan ayunan lengan pukul digerakkan secara sangat aktif. 

4) Tidak ada gerakan ikutan. 

 

(Scan kode QR servis tangan bawah) 

b. Service tenis 

Service tennis merupakan service tangan atas ialah service yang 

pukulannya yang dilaksanakan di depan atas kepala, sehingga pada 

waktu melakukan service ini tangan harus diangkat ke atas. 

Sikap permulaan 

Ambil sikap kaki kiri depan dan kaki kanan belakang dengan 

kedua lutut ditekuk. Tangan kiri memegang bola bagian bawah dan 

tangan kanan pada bagian atas. Pada waktu melambungkan bola, kedua 

kaki diluruskan dan tangan kanan siap untuk memukul (lurus ke 

belakang di atas kepala) dengan telapak tangan menghadap ke depan. 

Sikap saat perkenaan 

Sesaat bola diperkirakan dalam jangkauan pukul (setelah bola 

turun dari lambungan) segera tangan kanan yang telah siap di belakang 

atas kepala digerakkan untuk memukul bola. Adapun cara memukul 

seperti pada pukulan smash. 

 
Gambar 12 Servis tangan atas 

(sumber: www. Google.com) 
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Hasil pukulan ini akan terjadi pukulan top spin. Dari pukulan 

top spin ini, setelah bola kehabisan kekuatan ke depan (yang 

diharapkan terjadi di daerah lawan), karena pengaruh putaran dan 

massa benda, maka akan terjadi perubahan lintasan, dari lurus ke depan 

sekonyong-konyong menukik ke bawah. Hal ini akan menimbulkan 

kesulitan bagi penerima. 

Catatan: pada waktu akan melakukan service, hendaknya 

penuh konsentrasi terhadap bola. Pergunakan lecutan pergelangan 

tangan, lengan dan keseluruhan badan. 

Kemungkinan kesalahan: 

1) Ketepatan saat pukul tidak pada waktunya. 

2) Perkenaan pukulan pada bagian di bawah garis tengah atau tepat 

di bagian bawah bola. 

3) Tidak ada kelentukan seluruh badan dan tidak ada keselarasan 

gerak antara kaki, tangan dan badan. 

4) Tidak segera masuk ke lapangan permainan setelah selesai 

service. 

 
(Scan kode QR servis atas) 

c. Service Melompat (Jump Service) 

Jump service merupakan teknik service yang sering digunakan 

dalam permainan bolavoli pantai. Langkah-langkah dalam melakukan 

jump service: 

1) Lihat posisi lawanmu dan cobalah mencari ruang yang kosong. 

2) Arahkan service ke arah lawan yang telah kamu ketahui 

kelemahannya. 

3) Berdiri 4-6 kaki di belakang garis service. 

4) Lambungkan bola dengan tangan yang paling nyaman digunakan 

dengan posisi bola lambung yang tepat pada saat memukul bola. 

5) Lompatlah ke atas dan lakukan gerakan memukul. 



 

41 
 

6) Gunakan seluruh badan mulai lengan, pergelangan tangan, 

panggul dan otot perut dalam memukul bola 

Teknik jump serve: 

1) Ketika memukul bola normal, sentuhan bola terletak pada bagian 

atas bola dan pukul ke arah bawah. 

2) Ketika gerakan tersebut dapat kamu lakukan, kamu harus 

memukul bola seolah-olah kamu sedang memukul bola ke arah 

bawah (suatu serangan yang pada umumnya di sekitar atau di 

belakang garis sepuluh kaki, ketika kamu tidak dapat melakukan 

suatu pendekatan), inilah dimana kamu memukul sisi bola dan 

putar tangan di atas bola dengan patahan pergelangan tangan. Ini 

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

jatuh dengan keras setelah melewati net. 

3) Juga, selalu melambungkan bola dan memukul bola dengan 

tangan yang sama, maka kamu dapat menyimpan bola pada sisi 

dari badanmu yang mana sangat penting bagi pemukulan bola, 

khususnya pada service dengan melompat (jump serve). 

 
Gambar 13 Servis dengan melompat 

(sumber: www. Google.com) 

Langkah-Langkah Melakukan Jump Serve : 

1) Posisikan dirimu 3 langkah dari garis akhir. 

2) Ambil langkah panjang ke depan dengan kaki kirimu 

3) Selama langkah ke dua lambungkan bola yang tinggi dan di 

depanmu. 

4) Kamu harus melambungkan bola yang cukup tinggi sehingga 

kamu dapat memukul bola setelah langkah ketigamu 
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5) Ambil langkah ketigamu dan kemudian tolakkan kaki kananmu 

di belakang kaki kirimu dan melompat. 

6) Buat perkenaan bola pada sepantasnya dan pukul bagian atas 

tengah bola 

7) Ijinkan diri anda untuk mendaratkan di atas garis akhir dengan 

daya gerak momentummu dengan gerakan ke arah net. 

 
(Scan kode QR jump serve) 

B. Passing 

1. Teknik passing bawah 

Pelaksanaan pass bawah dilakukan di depan badan setinggi 

perut ke bawah.  

Cara-cara pelaksanaan: 

Sikap permulaan; badan dalam sikap setimbang labil, lengan 

dijulurkan ke depan bawah, siku tidak ditekuk (sudut antara lengan dan 

badan kira-kira 45
0
). Saat perkenaan: perkenaan bola dengan bagian 

sebelah atas pergelangan tangan ke arah ibu jari (bagian proximal 

pergelangan tangan). Lengan yang siap pukul lurus dan sedikit 

ditegangkan dengan siku tidak tertekuk diayunkan ke arah bola. 

Aturlah gerakan lengan ini hingga arah bola agak lurus pada bidang 

perkenaan, sehingga bola akan terpantul sempurna. 
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Gambar 14 Passing bawah 

(sumber: www. Google.com) 

Sikap akhir, setelah bola terpantul, segera ambil sikap setimbang stabil 

atau sikap normal kembali. Pada pass bawah ini ada tiga peristiwa yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Bola datang setinggi bahu. 

b. Segera pemain mundur secukupnya, hingga jarak bola dalam 

jangkauan pemain. 

c. Bola datang antara setinggi bahu dan panggul. Dalam 

ketinggian ini tidak perlu banyak mundur atau ke depan, 

namun pemain harus pandai-pandai membaca kedatangan 

bola sehingga dapat menyesuaikan posisi jarak jangkauan 

sebaik- baiknya. 

d. Bola datang setinggi lutut ke bawah. Pemain harus cepat 

melangkah maju. 

Pengaturan langkah maju dan mundur, merandahkan badan atau 

meninggikan badan tidak lain hanya bertujuan agar bola dapat 

terpantul sempurna, adalah arah bola datang tegak lurus pada 

lengan. 

Kemungkinan kesalahan: 

a. Siku tertekuk, sehingga perkenaan bola terlalu ke atas (lebih 

tinggi dari perkenaan normal). Bola akan terpantul vertikal atau 

justru ke belakang atas. 
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b. Sudut datang arah bola terhadap lengan tidak tegak lurus 

sehingga pantulan tidak sempurna. 

c. Gerakan ayunan terlalu kuat. 

d. Lengan tidak lurus dan tidak menegang kuat (kontraksikan otot- 

otot lengan). 

e. Pengiraan datangnya bola tidak tepat sehingga pelaksanaan pass 

bawah tidak sempurna. 

 
(Scan kode QR passing bawah) 

2. Teknik Passing Atas 

Passing atas ialah operan yang dilakukan pada saat bola 

setinggi bahu atau lebih tinggi, sedang passing adalah operan bola 

kepada teman seregunya untuk dimainkan dalam lapangannya sendiri. 

Yang dimaksudkan dengan set up adalah usaha seorang pemain dengan 

teknik tertentu menyajikan umpan kepada temannya agar dapat 

melakukan serangan (smash). 

Pelaksanaan teknik pass atas: 

Pass atas dilakukan bila datangnya bola setinggi bahu ke atas. 

Sikap permulaan: 

Pemain mengambil sikap normal ialah sikap tubuh diusahakan 

sedemikian sehingga dapat cepat bergerak ke arah yang diinginkan. 

Sikap itu hanya mungkin bila dalam setimbang labil. Sedangkan sikap 

kaki sejajar atau muka belakang, lutut ditekuk berdiri pada ujung kaki 

(tumit diangkat) dan badan sedikit condong ke depan. Tangan siap di 

depan dada, telapak tangan menghadap ke arah bola di depan dahi. 

Pada saat akan melakukan passing, segera agar badan bersiap 

sehingga tangan dapat menyongsong bola dengan baik dan enak. 

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

renggang dan diakhiri dengan ibu jari membentuk sudut. Sesaat bola 

dekat menuju ke telapak tangan, jari-jari agak direnggangkan, lengan 
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bawah agak ditarik ke belakang, kemudian digerakkan kearah bola. 

Pada saat perkenaan dengan bola, telapak tangan dilecutkan dari 

pergelangan tangan. Pandangan kea rah  datangnya bola. Ingat, sikap 

badan secara menyeluruh harus rileks dan gerak tangan dan kaki harus 

selaras. 

 
Gambar 15 Passing atas 

(sumber: www. Google.com) 

Kemungkinan kesalahan: 

a. Kurang cepat menempatkan badan di bawah bola, lutut tidak 

ditekuk. 

b. Telapak tangan tidak membentuk setengah lingkaran, yang slaing 

berdekatan jari telunjuk dan jari tengah. 

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

dan sedikit terangkat. 

d. Perkenaan bola terlalu ke ujung jari. 

e. Sebelum terjadi perkenaan antara jari dan bola tangan sudah 

diluruskan, hingga tidak ada tenaga dorongan. 

f. Tidak ada keselarasan gerak antara kaki, tangan dan badan. 

g. Gerakan lecutan kurang ekplosif atau terlalu eksplosif. 

h. Pada wanita umumnya jari-jari terlalu rapat dan lemas. 

i. Perkenaan bolapada telapak tangan. 

j. Gerakan pergelangan tangan tidak ke depan atas tetapi hanya ke 

depan. 
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(Scan kode QR passing atas) 

C. Smash 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam 

mencapai kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang 

dalam melakukan smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan 

kemampuan loncat yang tinggi. 

Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan yang 

komplek yang terdiri dari: 

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

sikap dan posisi untuk melakukan awalan 

2. Langkah awalan 

3. Tolakan untuk meloncat 

4. Memukul bola saat melayang di udara 

5. Saat mendarat kembali setelah memukul bola. 

 
Gambar 16 Smash 

(sumber: www. Google.com) 

Beberapa hal yang perlu mendapat penekanan di dalam 

mempelajari smash. 
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1. Agar mampu merubah sikap dan posisi dengan cepat, kelincahan 

(agility) sangat diperlukan/ 

2. Kemampuan melocat yang tinggi sangat penting. 

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

saja, tetapi melenting dari telapak kaki bagian belakang ke telapak 

kaki bagian depan. 

4. Ayunan kedua lengan ke depan atas harus ditekankan karena 

merupakan penunjang terhadap tingginya loncatan. 

5. Di dalam memukul bola, hendaknya gerakan ayunan berurutan atau 

secara berkelanjutan dari lengan atas, lengan bawah dan kemudian 

gerakan pergelangan tangan, sehingga menyerupai pecutan cambuk. 

6. Pada saat landing agar diusahakan untuk mengeper, sehingga 

memudahkan untuk siap menghadai bola selanjutnya. 

7. Hendaknya tidak hanya kerasnya pukulan yang ditekankan, tetapi 

ketepatan mengarahkan bola dan kecermatan pukulan juga 

merupakan hal yang sangat penting. 

8. Kemampuan untuk membaca posisi block dan posisi pertahanan 

lawan harus dikembangkan. 

9. Bermacam-macam tipe pukulan smash berdasarkan macam- macam 

variasi umpan harus dilatih. 

Macam-macam smash dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan arah bola hasil pukulan 

a. Cross court smash 

b. Straight smash 

2. Berdasarkan kecepatan/curve jalannya bola hasil pukulan: 

a. Strong smash 

b. Lob 

c. Drive 

3. Berdasarkan tingginya umpan 

a. Open smash 

b. Quick smash 

c. Semi quick smash 

d. Push smash 
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(Scan kode QR smash) 

 

D. Block 

Bendungan merupakan pertahanan pertama dari serangan. 

Sikap permulaan:  

Berdiri dengan kedua telapak kaki sejajar menghadap ke jaring, 

jarak kurang lebih 0,5 meter dari jaring. Sesaat akan melakukan 

bendungan, segera kedua kaki ditekuk sedalam-dalamnya untuk 

memperoleh awalan yang kuat. Setelah kedua kaki ditekuk tolek kedua 

kaki pada tanah dengan kuat dan secara eksplosif. Begitu badan merasa 

terangkat ke atas, segera kedua tangan dijulurkan ke atas dengan jari-jari 

terbuka agar memperoleh bidang yang luas untuk menutup jalannya bola. 

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

tangan agar cukup kuat menerima tekanan bola yang kuat. 

 
Gambar 17 Block  

(sumber: www. Google.com) 

Saat perkenaan.  

Demikian bola yang dipukul lawan menyentuh tangan 

pembendung, lecutkan pergelangan tangan secara menghentak (eksplosif) 

agar kuat menekan bola ke bawah (ke lapangan permainan lawan). 
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Sikap akhir.  

Setelah perkenaan terjadi, segera tangan ditarik sehingga 

memperoleh posisi seperti pada saat persiapan, kemudian mendarat 

kembali ke tanah dengan kedua kaki secara lentuk. 

Pada permainan bolavoli pantai bendungan dapat dilakukan dengan 

salah satu pemain melakukan blok. Pemain yang tidak melakukan blok 

berada di belakang pemain yang melakukan blok untuk berjaga-jaga 

terhadap arah bola setelah dilakukan blok. 

Kemungkinan kesalahan: 

1. Sikap siap terlalu jauh dari jaring. 

2. Loncatan ke depan. 

3. Pengiraan timing (waktu) yang tidak tepat. 

4. Pada saat perkenaan jari-jari dan telapak tangan tidak ditegangkan. 

5. Jarak kedua tangan terlalu lebar. 

6. Jatuhnya dalam pendaratan tidak lentuk. 

 
(Scan kode QR block) 

 

E. Ringkasan 

Teknik dasar bolavoli pantai meliputi: service, passing, smash 

dan block. Beberapa macam cara dilakukan oleh pemain bolavoli 

pantai untuk menghasilkan bola service yang sulit diterima lawan. 

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

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

bola. 

Service yang dapat digunakan dalam permainan bolavoli pantai 

diantaranya adalah service bawah, service tenis dan jump service. 

Service merupakan sajian pertama untuk memulai suatu permainan 
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bolavoli pantai, sekaligus sebagai serangan pertama kepada lawan. 

Passing merupakan teknik dasar yang memiliki frekuensi paling 

sering digunakan dalam permainan bolavoli pantai. Sehingga teknik 

passing ini harus dikuasai dengan sempurna oleh setiap pemain. 

Teknik passing yang lazim digunakan dalam permainan bolavoli pantai 

meliputi: passing bawah dan passing atas. Serangan yang dilakukan 

pemain sedekat mungkin dengan net, dilakukan dengan melompat dengan 

memukul bola sekeras-kerasnya disebut smash. Dalam permainan 

bolavoli pantai smash memiliki beberapa jenis yaitu: smash normal, 

smash semi, dan smash pull (quick smash). Upaya membendung serangan 

lawan (smash) di depan net dikenal dengan istilah block. Dalam 

permainan bolavoli pantai dikenal block tunggal yang dilakukan oleh satu 

orang pemain. 

F. Kegiatan Belajar 

Pilihlah jawaban di bawah yang benar dengan memberikan 

tanda silang (X)  

1. Sajian bola yang dilakukan lawan untuk memulai permainan bolavoli 

merupakan 

a. Block 

b. Passing 

c. Smash 

d. service 

2. Pukulan service yang dilakukan dengan keras, perkenaan tangan 

dengan bola berada pada bola bagian atas, sehingga menghasilkan 

putaran bola ke depan adalah jenis service 

a. Back spin 

b. Top spin 

c. Inside spin 

d. Outside spin 

3. Pukulan service yang dilakukan dengan keras, perkenaan tangan 

dengan bola berada pada bola sebelah dalam, sehingga menghasilkan 

putaran bola berputar ke luar merupakan jenis service 

a. Back spin 

b. Top spin 

c. Inside spin 

d. Outside spin 
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4. Service yang pukulannya yang dilaksanakan di depan atas kepala, 

sehingga pada waktu melakukan service ini tangan harus diangkat ke 

atas adalah  

a. Servis tenis 

b. Servis tangan bawah 

c. Servis melompat 

d. Top spin 

5. Lambungkan bola dengan tangan yang paling nyaman digunakan 

dengan posisi bola lambung yang tepat pada saat memukul bola. 

Lompatlah ke atas dan lakukan gerakan memukul merupakan teknik 

a. Servis tenis 

b. Servis tangan bawah 

c. Servis melompat 

d. Top spin 

6. Pelaksanaan passing bawah dilakukan di bagian  

a. depan badan setinggi perut ke bawah 

b. depan badan setinggi kepala 

c. depan badan setinggi dada 

d. depan badan setinggi lutut ke bawah  

7. Pukulan yang utama dalam penyerangan dalam mencapai kemenangan 

dalam bola voli adalah 

a. Block 

b. Passing 

c. Smash 

d. service 

8. Macam-macam smash dapat dibedakan sebagai berikut kecuali 

a. Berdasarkan arah bola hasil pukulan 

b. Berdasarkan kecepatan/curve jalannya bola hasil pukulan 

c. Berdasarkan tingginya umpan 

d. Berdasarkan keputusan wasit 

9. Pertahanan pertama dari serangan dalam permainan bola voli pantai 

adalah 

a. Block 

b. Passing 

c. Smash 

d. service 
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10. Dalam permainan bolavoli pantai dikenal block tunggal yang 

dilakukan oleh 

a. 1 orang 

b. 2 orang 

c. 3 orang 

d. 4 orang 

 

Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa macam cara yang dilakukan oleh 

pemain bolavoli pantai untuk menghasilkan bola hasil service sulit 

diterima lawan ! 

2. Jelaskan teknik-teknik service dalam permainan bola voli pantai ! 

3. Jelaskan teknik-teknik passing dalam permainan bola voli pantai ! 

4. Jelaskan teknik-teknik smash dan block  dalam permainan bola voli 

pantai ! 
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Bab IV 

Variasi Latihan Bola Voli Pantai 

 

Tujuan 

1. Menjelaskan latihan pemanasan 

2. Menjelaskan Latihan servis 

3. Menjelaskan Latihan passing 

4. Menjelaskan Latihan mengumpan (toser) 

5. Menjelaskan Latihan serangan 

6. Menjelaskan Latihan membendung dan bertahan 

7. Menjelaskan Latihan bertahan 

8. Menjelaskan Modifikasi permainan 

Latihan Bola Voli Pantai 

 

Simbol – simbol 

 

 

Garis putus-putus = Gerakan atlet dengan target 

 

Gerakan bola dengan target 

 

 

Serangan keras 

 

Bola bebas atau serangan lembut 

 

Atlet yang terlibat dalam permainan 

 

Latihan lari atlet atau pelatih 
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A. Latihan Pemanasan 

Fungsi dari pemanasan adalah untuk mempersiapkan tubuh 

menghadapi performa tingkat tinggi, mengurangi kemungkinan terjadinya 

cedera dan juga memungkinkan para atlit merasakan kondisi saat ini. 

Pemanasan tidak harus selalu berhubungan dengan Voli Pantai. 

Terkadang aktivitas gerakan yang menyenangkan namun aman secara 

acak adalah cara yang bagus untuk memulai sesi latihan. Namun, 

kegiatan dengan bola akan lebih baik karena memungkinkan peserta 

merasakan kondisi angin saat ini. 

Pemula 

Meningkatkan kemampuan atlet pemula untuk mempertahankan 

reli dan menikmati permainan akan sangat terkait dengan kemampuan 

atlet (muda atau tua) untuk bergerak di pasir dan mengantisipasi dengan 

tepat di mana bola akan dimainkan dengan mempertimbangkan kondisi 

angin. Jelas mengajari mereka keterampilan dasar servis, operan, set, dan 

spike merupakan hal penting, tetapi ini tidak boleh merugikan atlet yang 

belajar tentang konsep permainan umum dan bagaimana lingkungan 

memengaruhi bola. Dengan pemikiran ini, latihan atau permainan di 

mana bola dilempar dan ditangkap atau dilewati pada jarak / ketinggian 

tertentu sangat bagus untuk mengembangkan kesadaran tubuh di pasir 

dan akan memungkinkan pengembangan keterampilan mengantisipasi 

pergerakan bola di udara. 

Umpan balik dari lemparan atau operan buruk ke pasangan yang 

tidak maksimal akan berdampak kurang maksimal , jadi ciptakan 

beberapa tantangan dan permainan bola yang menyenangkan serta 

berikan umpan balik yang baik deni kesuksean atlet. Permainan yang 

menggunakan bola yang lebih besar dan lebih ringan yang tidak 

terpengaruh oleh angin dapat membantu mendorong pembelajaran yang 

lebih cepat dan merupakan cara yang menyenangkan bagi atlet pemula 

untuk dapat memahami permainan tersebut. Semakin banyak peluang 

atlet pemula untuk belajar situasi lingkungan akan lebih baik. Ingat: Satu 

latihan dalam angin bernilai tiga dalam ketenangan! 

Menengah 

Dengan asumsi bahwa atlet perantara memiliki keterampilan dasar 

permainan dan telah mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan 
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diri dengan angin, pemanasan dapat bergerak menuju fokus pada 

pengembangan keterampilan tertentu. 

Maju 

Mencegah Cedera penting di semua level permainan tetapi 

mungkin ini lebih penting di tingkat profesional di mana tetap sehat 

sangat penting untuk kondisi atlet. Beberapa aspek dari pemanasan harus 

didedikasikan untuk memberi perhatian khusus pada area tubuh yang 

kencang dan berpotensi mengamuk. 

 

1. Latihan Sesuai Keinginan (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 4+ bola Minimum: 1 atau 2 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

Maksimum: 12 atlet pelatih mengamati 

Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan ini bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh serta 

mempersiapkan tubuh untuk aktivitas yang lebih berat dan 

meningkatkan kesadaran tentang bagaimana kondisi saat memainkan 

bola. Selain itu latihan ini memperkuat teknik pertahanan yang 

benar. 

4) Deskripsi 

Latihan dimulai dengan dua atlet di kedua sisi gawang dengan satu 

atlet melakukan servis bawah sebelum masuk ke lapangan. Para atlet 

berusaha untuk memenangkan satu poin dengan memainkan bola 

melewati net menggunakan operan lengan bawah. Bola hanya dapat 

dimainkan sekali di setiap sisi jaring. Namun awalnya Anda dapat 

mengizinkan 2 sentuhan, karena ini membuat permainan sedikit 

lebih mudah. Untuk atlet di bawah 9 atau 10 tahun (atau untuk 

pemula) harus dimainkan di lapangan yang lebih kecil. Setiap bola 

yang dimainkan di atas kepala harus dimainkan dengan kedua tangan 

bersamaan dan diperbolehkan memainkan dengan satu tangan bila di 

bawah pinggang. 

Jika Anda memiliki lebih dari dua tim, Anda dapat bermain dengan 

sisi 'penantang' dan 'poin'. 
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Jika tim di sisi penantang menang, mereka pergi ke sisi 'poin' untuk 

menerima servis berikutnya dan kesempatan untuk memenangkan 

satu poin. 

Untuk mempercepat permainan, seorang pelatih dapat memulai 

sebuah bola bebas ke sisi 'poin'. 

5) Variasi 

 Atlet harus turun ke tanah di antara setiap kontak yang mereka 

lakukan dengan bola. 

 Para atlet dapat berlari mengelilingi net setelah setiap permainan. 

6) Poin penting 

 Atlet harus tetap sangat rendah dan aktif serta siap untuk bergerak 

saat lawan akan menghubungi bola. 

 Atlet harus didorong untuk memperhatikan atlit bukan bola. 

 Para atlet harus diingatkan bahwa mereka harus berpikir secara 

strategis tentang di mana mereka akan menempatkan bola, berusaha 

untuk menjauhkan bola dari lawan 

 
Gambar 18 Latihan Sesuai Keinginan 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

2. Latihan Single Two Ball Juggle (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 bola per individu Minimum: 2 bola per orang 
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2) Peserta 

 Ideal: 3 atau 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Sebanyak ruang yang memungkinkan 

 Minimum: 1 atlet + pelatih mengamati 

3) Tujuan 

Latihan ini bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh di persiapkan 

untuk lebih aktivitas berat dan meningkatkan kesadaran atlet tentang 

bagaimana kondisi saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini 

mengembangkan koordinasi mata tangan dan mendorong posisi 

tubuh atletis yang baik. 

4) Deskripsi 

 Atlet mulai dengan dua bola. 

 Tantangannya adalah menyulap kedua bola dengan melempar setiap 

bola ke atas di kedua sisi tubuh. 

 Atlet mulai dengan satu bola di kedua tangan dan bola lainnya di 

antara kaki atau di bawah lengan. 

 Saat satu bola melayang di udara, atlet mencapai bola lainnya untuk 

membuangnya sebelum bola awal turun. Idealnya, atlet harus 

menangkap dan melempar satu bola ke sisi kiri tubuh dan yang 

lainnya ke kanan. 

 Kontak dua tangan harus dilakukan pada setiap bola. 

 Untuk membuat latihan ini lebih bermanfaat, para atlet harus 

mencoba untuk menjaga lengan tetap lurus saat mereka menangkap 

dan melempar bola voli. 

5) Variasi 

 Minta atlet untuk fokus pada sesuatu saat menyelesaikan latihan. 

 Mintalah atlet bergerak dari garis samping ke garis samping selama 

latihan. 

6) Poin penting 

 Lengan harus bergerak dari bawah bola lurus ke atas setelah 

menangkap, dengan begitu bola lurus ke atas dan ke bawah, dan 

tidak menjauh dari badan. 

 Atlet perlu diingatkan bahwa posisi atletik memungkinkan mereka 

bergerak lebih efektif dan meraih bola yang jauh dari tubuh. 
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Gambar 19 Latihan Single Two Ball Juggle 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

3. Latihan Two Ball Juggle In Pairs (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 1 bola per orang Minimum: 1 bola per orang 

2) Peserta 

 Ideal: 1 atau 2 pasang untuk setiap pelatih 

 Maksimum: Sebanyak ruang yang memungkinkan 

 Minimal: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh di persiapan 

untuk lebih aktivitas berat dan meningkatkan kesadaran tentang 

bagaimana kondisi saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini 

mengembangkan koordinasi mata tangan dan mendorong posisi 

tubuh atletis yang baik. 

4) Deskripsi 

Setiap atlet memulai dengan satu bola. Latihan dimulai dengan satu 

atlet melempar bola ke pasangannya dalam latihan ini. (atlet 1 

melempar bola ke atlet 2) Sebelum bola yang dilempar mencapai 

atlet 2 mereka harus melempar bola mereka sendiri ke udara, 

menangkap bola yang dilemparkan ke mereka, melempar kembali 
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bola yang ditangkap ke pasangannya dan kemudian melanjutkan 

untuk menangkap bola mereka sendiri. Sekali setiap pasangan 

memiliki dikelola ini berhasil beberapa kali maka mereka harus 

mencoba melempar bola mereka sendiri setiap kali bola datang 

kepada mereka. Para atlet harus didorong untuk melakukan latihan 

ini menghadap segala arah dengan angin. 

5) Variasi 

 Cobalah untuk mempercepatnya sehingga pada akhirnya kedua atlet 

tersebut terlihat sedang bermain juggling. 

 Lalu tambahkan bola tambahan jadi ada 3. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus fokus untuk melempar bola mereka sendiri lurus ke atas, 

dengan cara ini akan lebih mudah untuk menangkap bola saat turun. 

 Bola yang dilempar harus dilemparkan dengan cepat dan rata jika 

tidak maka bola tersebut dapat menabrak bola lainnya.  

 Atlet harus dalam posisi atletik untuk memungkinkan mereka 

menangkap bola darinya. 

 
Gambar 20 Latihan Two Ball Juggle In Pairs  

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

4. Latihan Throw Pass And Catch (Pemula) 

1) Peralatan 
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Ideal: 1 bola per atlet Minimum: 1 bola per atlet 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atau 4 atlet per pelatih 

 Maksimal: 8 hingga 10 atlet + observasi pelatih 

 Minimum: 1 atlet + observasi pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh di persiapan 

untuk lebih aktivitas berat dan meningkatkan kesadaran tentang 

bagaimana kondisi saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini 

mengembangkan koordinasi mata tangan, mendorong posisi tubuh 

atletis yang baik, dan juga membantu para atlet melatih umpan lari. 

4) Deskripsi 

 Olahragawan memulai di belakang garis pinggir lapangan dengan 

satu bola di tangan mereka. 

 Para atlit memulai latihan dengan melempar bola ke tengah lapangan 

(dengan dua tangan) dan mengikutinya ke lapangan dimana lengan 

bawah mereka mengoper bola ke arah sideline lainnya. 

 Tepat setelah lengan bawah mengoper bola dari tengah lapangan, 

mereka mengejarnya dan berusaha menangkapnya sebelum bola 

mengenai tanah di atas garis samping. 

5) Variasi 

 Mintalah atlet untuk melempar bola dengan satu tangan untuk 

mensimulasikan lemparan untuk servis lompat topspin. 

 Atlet bisa melempar lalu lari; berbalik dan mengoper bola di 

belakang mereka lalu berbalik lagi untuk mengejar sideline. 

 Atlet bisa fokus pada belok kiri setelah melempar dan kanan setelah 

mengoper atau sebaliknya. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus memastikan bahwa mereka mendapatkan bola lebih 

awal dan mengatur diri mereka untuk mengoper dalam posisi stabil. 

(satu kaki di depan dan satu di belakang dengan alas yang lebar) 

 Sadarilah ke mana bola akan bergerak tertiup angin dan sesuaikan 

saat bergerak ke bola dan juga dengan memperhatikan arah Anda 

mengoper bola. 
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Gambar 21 Latihan Throw Pass And Catch 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

5. Latihan Sky-Ball and Catch (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: sebanyak jumlah atlet yang Anda miliki Minimum: 1 bola per 

atlet 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atau 5 atlet + pelatih melayani 

 Maksimum: 8 hingga 10 atlet + pelatih mengamati (jika atlet dapat 

melakukan sky-ball secara konsisten) 

 Minimal: 1 atlet + pendamping pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh dipersiapan untuk 

lebih aktivitas berat dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana 

kondisi saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini memberi 

atlet kesempatan untuk berlatih bola langit. 

4) Deskripsi 

 Olahragawan memulai di belakang garis servis lapangan (tengah 

lapangan untuk atlet yang lebih muda atau pemula) sementara atlet 
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atau pelatih lain bersiap untuk melakukan pukulan sky-ball di atas 

net. 

 Segera setelah bola dipukul, atlet berlari ke bawah jaring untuk 

menangkap bola. 

5) Variasi 

 Ajak para atlet melakukan sky-ball satu sama lain. 

 Atlet dapat memulai di lapangan di tengah lapangan menghadap 

server. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus mencoba untuk pergi ke sisi lain lapangan secepat 

mungkin kemudian mencari bola.  

 Atlet harus mencoba membuat penilaian awal yang sangat cepat 

tentang ke mana bola akan lepas dari tangan server. 

 Pastikan atlet hati-hati terhadap jaringan saat mereka berjalan 

melalui 

 
Gambar 22 Latihan Sky-Ball and Catch 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
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6. Latihan Serve And Jog (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 1 bola per atlet 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atau 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimal: 8 orang + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 orang + pelatih mengamati 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. Selain melayani, Anda dapat 

menambahkan keterampilan atau pola gerakan tertentu tergantung 

pada fokus Anda 

4) Deskripsi 

 Olahragawan melakukan servis dan mereka berlari ke sisi lain net 

untuk melakukan servis lagi. 

 Anda bisa meminta atlit untuk melakukan pola gerakan apapun yang 

Anda inginkan setelah setiap servis. 

 Jika seorang atlet tidak suka menyelam, Anda dapat memaksa atlet 

tersebut untuk melakukan servis dan kemudian berlari ke sudut 

lapangan tertentu dan menyelam di atas pasir atau jika mereka 

memblokir, mereka dapat berlari ke jaring untuk melakukan blok 

tertentu setelah setiap servis. 

5) Variasi 

 Servis langsung daripada servis berdiri. 

 Tandai tempat-tempat di lapangan yang perlu dilayani. 

 Mintalah atlet melakukan servis 3 kali berturut-turut sebelum 

mereka berlari ke sisi lain. 

6) Poin Penting 

 Atlet perlu diingatkan untuk meluangkan waktu selama melakukan 

servis karena setelah jogging ke titik servis mereka akan sering 

terburu-buru melakukan servis. 

 Dorong atlet untuk mengembangkan rutinitas, karena ini akan 

mendorong konsistensi servis. 
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 Fokus akan berubah tergantung pada level atlet. Pemula harus fokus 

pada kontak daripada ke mana servis pergi. Atlet yang lebih mahir 

harus fokus pada area servis tertentu. 

 
Gambar 23 Latihan Serve And Jog 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

7. Latihan Catch Behind In Lunge Position (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 1 bola per atlet. Minimal: 1 bola antara 2 atlet 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atau 3 per pelatih. Maksimum: Sebanyak ruang yang 

memungkinkan. Minimal: 1 atlet + pelatih mengamati 

3) Tujuan 

 Latihan ini membuat atlet bergerak sambil merasakan kondisi 

angin saat ini. Ini juga membantu para atlet mengembangkan 

kesadaran di mana bola berada bahkan ketika tidak terlihat langsung 

dan memperkuat posisi yang benar yang harus diterapkan atlet saat 

memainkan bola pendek. 

4) Deskripsi 

 Langkah 1: Atlet melempar bola ke udara (awalnya rendah) dan 

melanjutkan untuk menangkapnya di belakang punggung dalam 

posisi terjang. Atlet harus fokus untuk menjaga punggungnya tetap 
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lurus saat berada dalam posisi lunge. Latihan ini harus dilakukan 

dalam berbagai arah di lapangan agar para atlet dapat 

mengembangkan pemahaman tentang kondisi angin saat ini. 

 Langkah 2: Setelah bola ditangkap di belakang punggung secara 

konsisten, atlet kemudian harus membawa bola ke depan tubuh 

(sambil tetap dalam posisi lunge) melempar bola beberapa kaki ke 

udara sebelum mengoper bola ke atas dan menangkapnya lagi di 

belakang. bagian belakang. Tingkat kesulitan bor akan meningkat 

saat bola dioper atau dilempar lebih tinggi. 

5) Variasi 

 Setelah menangkap bola, mereka membawanya ke sekitar tubuh 

bagian depan, memberikan lemparan rendah, lalu lengan bawah 

mengopernya agar pasangannya dapat menangkapnya di belakang 

punggung. 

 Untuk variasi lanjutan, dua pasangan dapat mencoba menyelesaikan 

latihan ini pada saat yang bersamaan. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus fokus untuk menjaga punggung tetap lurus saat 

menangkap bola. Atlet harus waspada terhadap angin dan bagaimana 

hal itu akan mempengaruhi lintasan bola. 

 Para atlet harus memikirkan tentang bola dan ke mana arahnya 

meskipun mereka tidak dapat melihatnya. 
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Gambar  24 Latihan Catch Behind In Lunge Position 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

8. Latihan Pass, Tomahawk, Turn And Dig (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola. Minimum: 1 bola untuk grup atau 3 atau 4 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atau 3 atlet per pelatih 

 Maksimum: Hingga 8 atlet + pengamatan pelatih Minimum: 1 atlet + 

asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini 

memungkinkan atlet untuk mempraktikkan tiga teknik pantai: 

mengoper bola pendek, tomahawk, dan berputar untuk mengoper 

bola ke belakang. 

4) Deskripsi 
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 Gerakan 1. Atlet (atau pelatih) di net melempar bola agar rekannya 

maju dan mengoper. 

 Gerakan 2. Orang kemudian bergerak kembali ke tomahawk sebuah 

bola yang dilempar atau diserang di kepala. 

 Gerakan 3. Bola sebelumnya ditangkap dan dilemparkan ke 

belakang atlet untuk dibalik dan digali. 

 Atlet cadangan dapat datang dari posisi passing yang berlawanan 

dan menangkap bola atau mengarahkan bola ke pelatih / atlet di net. 

5) Variasi 

 Bola bisa diserang pada atlet yang mundur. 

 Latihan ini dapat dilakukan dari tengah lapangan dan atlet berbelok 

ke salah satu sudut untuk melempar bola ke belakang. 

 Atlet bisa memainkan bola terakhir. 

6) Poin Penting 

 Selama gerakan 1 pastikan bahwa ketika bola dioper, kaki bagian 

luar menghadap ke depan dan atlet menjaga lengannya sedekat 

mungkin tegak lurus ke jaring mungkin. Saat bergerak mundur ( 

gerakan 2) 

 untuk tomahawk, pastikan atlit tetap memperhatikan net. 

 Di gerakan 3 Ketika atlet berbalik untuk memainkan bola di 

belakangnya, garis yang dibuat oleh lengannya harus sejajar dengan 

target di belakangnya dan lengan harus bergerak dari pasir ke langit 

saat menyentuh bola. 
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Gambar 25 Latihan Pass, Tomahawk, Turn And Dig 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

9. Latihan Pass Means Set / Set Means Pass (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 1 bola per pasang. Minimum: 1 bola per pasang 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atau 3 atlet per pelatih 

 Maksimum: Hingga 8 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Selain 

itu latihan ini memaksa atlet untuk berkomunikasi, melompat 

memulai fokus mental dan melatih atlet untuk berpikir pada saat 

yang sama dengan melakukan keterampilan fisik mengatur dan 

mengoper 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini para atlit berhadapan satu sama lain dan mengoper 

dan mengatur bola melewati net. 
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 Setelah memainkan bola, setiap atlet harus melakukan call pass atau 

set dan atlet yang menerima bola harus melakukan yang sebaliknya. 

 Jika salah satu pasangan mengatakan 'lulus' yang lain harus 'diatur' 

5) Variasi 

Para atlet dapat mencoba melakukan latihan dengan tiga 

keterampilan. 'spike' artinya 'pass', 'pass' berarti 'set', 'set' artinya 

'spike'. 

6) Poin Penting 

 Mempertahankan posisi atletik selama latihan akan memberikan 

lebih banyak waktu bagi atlet untuk melakukan pukulan yang benar. 

 Tetap rileks juga akan menguntungkan atlet karena ketegangan 

hanya akan memperlambat waktu reaksi. 

 
Gambar 26 Latihan Pass Means Set / Set Means Pass  

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

10. Latihan Voleste (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 4+ bola. Minimum: 1 atau 2 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atau 3 atlet + pengamatan pelatih 
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 Maksimum: 4 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. Selain itu latihan ini 

memperkuat teknik pertahanan yang benar dan kesibukan secara 

keseluruhan. 

4) Deskripsi 

 Latihan ini dimulai dengan satu atlet di kedua sisi net. 

 Satu sisi adalah sisi 'poin' dan sisi lainnya adalah sisi 'penantang'. 

 Atlet di sisi 'penantang' melakukan servis di bawah mistar dan para 

atlet memainkan reli dengan masing-masing hanya satu sentuhan. 

 Untuk opsi yang sedikit lebih mudah, Anda dapat membuat bor '2 

sentuhan'. 

 Bola harus dimainkan dengan kedua tangan bersamaan. 

 Jika atlet di sisi 'poin' memenangkan reli, mereka mendapat poin dan 

jika pemain di sisi 'penantang' menang, mereka pindah ke sisi 'poin' 

untuk menerima servis berikutnya. 

 Jika ada dua atlet, mereka dapat tetap berada di pihak mereka sendiri 

dan bermain dengan skor tertentu. 

 Jika hanya ada satu atlet, pelatih dapat menandai lapangan yang 

lebih kecil untuk dirinya sendiri dan meminta atlet tersebut bekerja 

lebih keras untuk suatu poin. 

5) Variasi 

 Atlet harus turun ke tanah di antara setiap kontak yang mereka 

lakukan dengan bola. 

 Individu atau tim harus memainkan bola dan berlari mengelilingi 

lapangan untuk masuk dari sisi lain 

6) Poin Penting 

 Atlet harus tetap sangat rendah dan aktif serta siap untuk bergerak 

saat lawan akan menghubungi bola. 

 Jika hanya ada satu atlet di setiap sisi, atlet perlu mencoba kembali 

ke tengah (dan sedikit ke belakang) lapangan setelah setiap kontak, 
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karena ini adalah posisi 'dasar' terbaik untuk menggali bola yang 

datang. 

 
Gambar 27 Latihan Voleste 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

11. Latihan Movement Drill (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 3+ bola. Minimum: 2 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 2 atlet + pelatih. Maksimum: 3 atlet di setiap sisi + 

pengamatan pelatih. Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

4) Deskripsi 

Dari jarak dekat ke gawang pelatih melempar bola lebih dulu pendek 

lalu dalam lalu pendek sekali lagi kepada atlet di seberang mereka di 
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sisi lain net. Seorang atlet tambahan di sisi yang sama dengan atlet 

yang memainkan bola menangkap dua bola pertama dan menyiapkan 

bola ketiga untuk dimainkan oleh pelintas. Selain itu, latihan ini 

dapat dilakukan dengan bola yang dilempar:dalam / pendek / dalam. 

4 bola dalam, 4 bola pendek atau 4 sudut. Ini adalah latihan cepat 

dengan banyak kesibukan. 

5) Variasi  

Atlet dapat memainkan ketiga bola yang dilemparkan ke mereka. 

Atlet bisa memainkan 5 bola, bukan 3. 

6) Poin Penting 

 Para atlet perlu mengingat operan yang bagus pada setiap lemparan. 

Atlet pemula harus fokus untuk mengoper ke depan dan sedikit ke 

dalam, BUKAN ke pasangannya. 

 
Gambar 28 Latihan Movement Drill 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

 

12. Latihan One Ball Under One Ball Over (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 bola untuk setiap pasangan. Minimum: 2 bola untuk setiap 

pasangan. 

2) Peserta  
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 Ideal: sejumlah pasangan + pelatih mengamati. 

 Maksimum: Sebanyak ruang yang memungkinkan. 

 Minimal: 2 atlet. 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini 

membantu mengembangkan koordinasi mata tangan dasar dan 

kemampuan untuk memperhatikan hal-hal lain saat mengoper bola 

voli. 

4) Deskripsi 

 Setiap atlet memulai dengan sebuah bola. 

 Satu bola dilempar (sejajar dengan tanah) sementara bola lainnya 

dioper dengan lengan bawah melengkung di atas. 

 Para atlet perlu berkomunikasi satu sama lain sebelum latihan 

dimulai agar mereka memahami bola mana yang akan dioper dan 

bola mana yang akan dilempar. Atlet harus fokus pada 

mempertahankan pola untuk menjaga agar kedua bola tetap hidup. 

Latihan dapat dibuat sedikit lebih mudah dengan menggunakan dua 

bola voli berwarna berbeda. 

5) Variasi  

Latihan ini dapat dilakukan dengan para atlet saling berhadapan. 

Bola yang dilempar melewati bawah net sementara bola lainnya 

berada di lengan bawah melewati net. 

6) Poin Penting 

Atlet harus tetap rendah, dalam 'posisi atletik', sehingga mereka bisa 

memainkan bola sambil menjaga keseimbangan. Ini dilakukan 

dengan meminta atlit mengambil posisi, dimana kaki kira-kira 

selebar bahu dengan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. 
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Gambar 29 Latihan  One Ball Under One Ball Over 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

13. Latihan Block/Drop/Pass (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimum: 2 bola per atlet 

2) Peserta  

 Ideal: 5 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 10 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. Selain itu, latihan ini 

membantu memperkuat gerak kaki saat mundur. 

4) Deskripsi 

 Olahragawan melayani bola dan lari ke jaring untuk memblok. 

Setelah blok atlet pergi ke bawah net ke sisi lain dan mundur dari 

net. 
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 Setelah menjatuhkan bola, pelatih melempar bola ke atlit yang maju 

dan mengoper bola lurus ke atas kemudian menangkapnya. Setelah 

menangkap bola mereka sendiri, atlet kemudian kembali ke garis 

servis lawan dan mengulangi latihan. 

5) Variasi  

Daripada upaya yang kurang maksimal sebagai pemanasan, latihan 

ini dapat dilakukan dengan upaya maksimal dan pelatih dapat 

membuat tugas setelah melakukan servis menjadi lebih sulit. 

6) Poin Penting 

 Teknik yang benar dalam semua keterampilan meskipun 

intensitasnya kurang maksimal karena ini adalah pemanasan. 

 Sajikan dan lari ke jaring. 

 Kaki luar ke depan saat mundur dari jaring. Atlet harus 4menghadap 

ke gawang saat menjatuhkan. 

 
Gambar 30 Latihan Block/Drop/Pass  

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
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14. Latihan In Threes - Bump Set Behind (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola untuk setiap 3 atlet 

2) Peserta  

 Ideal: 1 set 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Sebanyak ruang yang memungkinkan  

 Minimal: 2 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, latihan ini bekerja pada passing dengan fokus khusus pada 

operan yang berjalan di belakang tubuh. 

4) Deskripsi 

 Atlet 1 mengoper atau mengoper bola ke atlet 2 yang lengan 

bawahnya mengoper bola ke belakangnya kepada atlet 3. 

 Atlet 3 kemudian melakukan set atau mengoper bola di atas kepala 

atlet 2 untuk dilanjutkan. 

 Saat atlet 2 bermain, mereka harus berlatih bergerak maju melalui 

bola sambil memberikan putaran bola. 

 Atlet 2 harus fokus untuk memastikan bahwa lengan mereka sejajar 

dengan target di belakangnya - dengan cara ini mereka hanya perlu 

mengoper lengan mereka 'melewati bola' dan operan mereka 

kemungkinan besar lebih akurat. 

 Setelah 5-10 umpan bagus di belakang mereka (atau satu set 5-6 

lemparan terus menerus), atlet 2 harus mengganti posisi dalam 

latihan. 

5) Variasi  

Atlet 1 dapat dengan sengaja mengoper bola ke kedua sisi atlet 2 

sehingga operan akurat di belakang menjadi lebih sulit. 

6) Poin Penting 

 Atlet 2 perlu mengingat bahwa mereka mengoper bola dengan 

backspin. (lihat bor 3.11 untuk detail tambahan) 

 Atlet 2 perlu berada pada posisi atletik agar dapat bergerak cepat 

untuk mengoper bola yang tidak ideal. 
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 Lengan atlet 2 harus sejajar dengan target saat bersentuhan dengan 

bola dan menggerakkan 'pasir ke langit' 

 
Gambar 31 Latihan  In Threes - Bump Set Behind 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

15. Latihan Off The Ground Game (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: Set 3 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 8 atlet +pelatih mengamati  

 Minimum: 3 atlet + pelatih berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Latihan ini sulit dilakukan tanpa adanya tawa, jadi latihan ini bagus 

untuk menenangkan atlet yang stres. 
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4) Deskripsi 

Penilaian dan format normal kecuali setiap atlet harus menyentuh 

bola dari tanah pada setiap kontak. Yang membuat permainan 

pemanasan ini menyenangkan adalah bola bisa dibawa atau 2 

dipukul atau ditendang. Pemanasan ini paling cocok untuk grup yang 

terdiri dari 4 orang tetapi akan bekerja lebih jika Anda menggunakan 

format 'tim di luar tim aktif' atau format tautan terlemah jika 

jumlahnya tidak rata. 

5) Variasi 

Tetapkan bahwa hanya boleh ada 2 kontak pada bola di setiap sisi. 

6) Poin Penting 

Pengaturan waktu lompatan - dorong para atlet untuk melakukan 

kontak pada bola saat naik dan tidak melompat terlalu dini. Ini 

adalah latihan yang kurang serius dan akibatnya kurang fokus pada 

pengembangan teknik. 

 
Gambar 32 Latihan Off The Ground Game 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

16. Latihan Butterfly (Menengah) 

1) Peralatan 
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Ideal: 6+ bola Minimum: 2 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 9 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 18 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 5 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, latihan ini berfokus pada servis dan passing 

4) Deskripsi 

 Seorang atlet di garis dasar melakukan servis langsung kepada 

pelintas di depannya di sisi lain gawang. 

 Atlet yang baru saja melakukan servis kemudian dengan cepat 

berlari ke net dan menyelesaikan satu blok latihan. Bola yang 

dilayani diatur dan ditangkap oleh pelintas yang tidak menerima. 

 Server pindah ke posisi passing, Pelintas pindah ke posisi 

pengaturan dan setter menuju baseline untuk melakukan servis. 

 Atlet dalam putaran siklus latihan melakukan servis dari kedua sisi 

net. 

5) Variasi  

 Server bisa mendapatkan poin jika operannya buruk. 

 Setiap operan yang baik dapat menghasilkan satu poin dan grup 

tersebut mungkin perlu mendapatkan sejumlah poin dalam waktu 

tertentu. 

 Pertahankan atlet yang lebih kuat di sisi yang sulit sehubungan 

dengan kondisi angin untuk lebih menantang mereka. 

6) Poin Penting 

 Pelintas harus menyadari arah angin dan pengaruhnya terhadap 

lintasan bola. 

 Pastikan pelintas tetap dalam posisi penerimaan yang benar.  

 Setter harus melepaskan diri saat mereka melihat bola menuju ke 

pengumpan. 
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Gambar 33 Latihan Butterfly 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

17. Latihan No Jump - Shooting Game (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 6 atlet +pelatih mengamati 

 Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, latihan ini mengembangkan akurasi dalam tembakan 

lembut dan 'melihat' sebelum menembak untuk menjauhkan bola 

dari para pemain bertahan. 

4) Deskripsi 

 Penilaian dan format normal kecuali lompatan tidak diperbolehkan. 

 Pemanasan ini paling cocok untuk grup yang terdiri dari 4 orang 

tetapi akan bekerja lebih jika Anda menggunakan format 'tim di luar 
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tim pada' atau format 'tautan terlemah' (lihat latihan 8.2) jika 

jumlahnya tidak rata. Dengan atlit dengan pengontrolan bola yang 

baik, latihan ini cenderung memiliki reli yang panjang dan 

merupakan pemanasan yang baik. 

5) Variasi  

Satu tim hanya dapat memukul garis pada sudut yang lain - dengan 

cara ini akan semakin sulit untuk mencetak gol. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus menyadari fakta bahwa bola yang dimainkan dekat 

dengan net memberi Anda keuntungan yang lebih baik kesempatan 

untuk mencetak gol. 

 Pada tanggal 3 rd Atlet penyerang harus memainkan bola dengan 

tangan yang tinggi dan menghadap ke arah yang memungkinkan 

mereka untuk melakukan pukulan ke area manapun di lapangan. 

 Ingatkan atlet untuk mengikuti operan mereka sehingga setter dapat 

mengatur bola 'naik turun' dan memungkinkan atlet menembak 

dengan visi yang lebih baik dari para pemain bertahan. 

 
Gambar 34 Latihan No Jump - Shooting Game 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
 

18. Latihan Square Drill (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 
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Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet di setiap sisi + pelatih mengamati  

 Maksimum: 12 atlet (6 di setiapsisi) + pelatih mengamati  

 Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, para atlet bisa berlatih set operan dan spike dalam latihan 

pemanasan ini. 

4) Deskripsi 

 Atlet 1 memulai dengan bola di net dan mengarahkan bola ke arah 

atlet 2. 

 Atlet 2 menggali bola ke tengah alun-alun yang dibuat oleh keempat 

atlet tersebut. 

 Atlet 3 kemudian masuk dan memberikan bola kepada atlet yang 

berada tepat di depannya (atlet 4) dan melanjutkan dengan cepat 

mundur (mundur) untuk mengambil posisi untuk menggali bola ke 

tengah lapangan untuk diebor terus. 

 Cara lain untuk mendeskripsikan latihan ini adalah bahwa atlet di net 

mendorong bola ke arah pemain di depannya dan atlet menjauhi net 

secara bergantian dalam mengatur, mundur, dan menggali. 

5) Variasi  

Dengan tambahan atlet, Anda dapat menantang mereka untuk 

bergerak mengelilingi alun-alun setelah setiap permainan sambil 

menjaga agar bor tetap hidup. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus diam dan seimbang saat bola dipukul. 

 Komunikasi antar atlet akan membantu latihan ini. 

 Posisi tubuh yang rendah akan memungkinkan atlet untuk pulih dari 

bola yang tidak dimainkan dengan baik. 
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Gambar 35 Latihan Square Drill 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

19. Latihan 1 On 1 Volley Cross Court (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 8 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, latihan ini memberikan kesempatan kepada para atlet 

untuk berlatih passing, setting, dan soft drive dalam lingkungan yang 

tidak kompetitif. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan pemanasan ini para atlet tidak berusaha untuk saling 

mengalahkan tetapi sebenarnya bekerja sama untuk melanjutkan reli. 
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 Dengan menggunakan tali lapangan cadangan (atau sekadar 

menandai pasir) para atlet harus membuat dua lapangan kecil di 

kedua sisi jaring - dalam hal ini garis merah menciptakan dua 

lapangan kecil berbentuk segitiga. (tapi bisa juga berupa kotak) 

 Para atlet kemudian mencoba untuk menjaga reli tetap berjalan di 

mana setiap atlet diperbolehkan menyentuh bola sebanyak 3 kali. 

Atlet harus bertukar sisi sehingga mereka berlatih menembak dari 

sisi kiri dan kanan lapangan. 

5) Variasi  

Biarkan hanya 2 sentuhan pada bola 

6) Poin Penting 

 Atlet harus dalam posisi atletik pada saat ke-3 rd kontak yang dibuat 

oleh atlet di sisi lain jaring. 

 Atlet harus mencoba untuk tidak menghadap langsung ke sasaran 

tetapi menghadap ke arah serangan yang akan mereka lakukan 

selama pertandingan dan menggunakan pergelangan tangan untuk 

memutar bola. Para atlet harus diingatkan bahwa dalam persiapan 

untuk melepaskan tembakan, posisi terbaik adalah di pinggir 

lapangan sehingga mereka bergerak maju menuju bola. 

 
Gambar 36  Latihan 1 On 1 Volley Cross Court 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

20. Latihan One Arm Game (Menengah/Lanjutan) 
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1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 6 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. Ini 

juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana kondisi 

lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, latihan ini memberikan latihan kepada para atlet dalam 

menggunakan teknik buku jari dan memainkan bola dengan satu 

tangan. 

4) Deskripsi 

Atlet atau pelatih harus menandai lapangan yang lebih kecil, yang 

biasanya pendek / lebar. Atlet memainkan permainan yang diawali 

dengan servis bawah tetapi dalam latihan ini atlit hanya 

diperbolehkan menyentuh bola dengan satu tangan / lengan 

5) Variasi  

Mintalah para atlet hanya menggunakan lengan nondominan mereka. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus diingatkan bahwa meskipun mengejar bola tetapi 

mereka harus menjaga tubuh bagian atas tetap rileks. 

 Untuk atlet yang baru belajar buku jari, mereka perlu diingatkan 

untuk meregangkan pergelangan tangan dan jari untuk mentransfer 

kekuatan bola ke lengan - jika tidak, buku jari akan terasa sakit 
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Gambar 37 Latihan One Arm Game 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

21. Latihan Voleste (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 6 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. 

Selain itu, latihan ini adalah cara yang baik untuk mengalirkan 

semangat kompetitif pada awal pelatihan. 

4) Deskripsi 

 Latihan ini dapat dilakukan secara kooperatif dengan 2 atau lebih 

atlet di mana mereka mencoba memainkan bola (hanya dengan 1 

sentuhan) dari kotak 1 hingga kotak 8. 



 

88 
 

 Versi kompetitifnya adalah memiliki atlet yang bermain voleste 

'dalam' di kotak 1 dan 2 atau 3 dan 4. 

 Anda juga bisa mencampurnya sehingga beberapa atlet bermain 

dalam dan yang lainnya bermain dangkal 

5) Variasi  

Minta atlet beralih dari bertahan 'pendek' dan 'dalam' dengan 

memanggil salah satu dari mereka saat bola melewati net. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus tetap sangat rendah dan aktif serta siap untuk bergerak 

saat lawan akan menghubungi bola. 

 Atlet harus didorong untuk melihat atlet memainkan bola dan bukan 

bola itu sendiri. 

 Para atlet harus diingatkan bahwa mereka harus berpikir secara 

strategis tentang di mana mereka akan menempatkan bola, berusaha 

untuk menjauhkan bola dari lawan 

 
Gambar 38 Latihan Voleste 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
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22. Latihan  Standing Shot With Retreating (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 8 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah mengendurkan tubuh dan menaikkan 

suhu tubuh sebagai persiapan untuk aktivitas yang lebih berat. 

Ini juga akan meningkatkan kesadaran atlet tentang bagaimana 

kondisi lingkungan saat ini memengaruhi bola. Selain itu, para atlet 

dapat berlatih menjatuhkan jaring, menggali bola, dan memainkan 

pukulan lembut 

4) Deskripsi 

 Atlet memainkan permainan tembakan berdiri tanpa melompat 

(sesuai latihan 1.17) namun begitu bola melewati jaring, tim yang 

diserang harus berlari ke atas jaring dan mengambil posisi untuk 

turun, dengan satu atlet di kiri dan satu di hak. 

 Kedua atlet kemudian melepaskan gawang begitu tim lawan 

melakukan penguasaan bola. 

 Anda dapat membuat latihan ini kooperatif pada awalnya kemudian 

menjadi kompetitif setelah bola melewati net 3 kali 

5) Variasi  

 Minta semua bola melepaskan bola dari jaring untuk lebih 

mensimulasikan situasi di mana pemain akan mundur. 

 Letakkan bola di dekat net untuk mempersulit pembela dan 

memaksa mereka mundur lebih cepat. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus diam dan seimbang saat bola dipukul. 

 Para atlet harus mengawasi net saat turun 

 Pastikan atlet memiliki kaki yang paling dekat dengan sideline saat 

turun. 
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Gambar 39 Latihan Standing Shot With Retreating 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

 
(Scan kode QR 22 Warm-up Drills) 

 

B. Latihan Service 

Servis adalah satu-satunya saat Anda memiliki kendali penuh atas 

titik sehubungan dengan kenyataan bahwa bola dimulai di tangan Anda. 

Tim yang memberikan tekanan servis yang kuat pada lawannya 

menghasilkan lebih banyak peluang mencetak poin daripada tim dengan 

servis yang mudah dan sebagai hasilnya memiliki lebih banyak 

kesuksesan dan karena alasan ini banyak waktu harus dihabiskan untuk 

mengembangkan servis. Pastikan Anda berlatih melakukan servis dalam 
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kondisi angin yang berbeda dan saat angin bertiup ke arah yang berbeda 

melintasi lapangan. 

Pemula 

Untuk pemula, konsep penting yang harus diperkuat adalah 

tindakan memindahkan beban dari kaki belakang ke kaki depan. Awalnya 

untuk mendorong ini, Anda bisa meminta server untuk mengangkat kaki 

depan mereka sebelum melayani untuk memastikan bahwa semua berat 

mereka ada di kaki belakang. Memperkuat pola motor yang benar secara 

teratur dengan menyelesaikan sejumlah besar servis. Ketahuilah bahwa 

penyajian berulang dengan teknik yang buruk dapat memperburuk cedera 

rotator cuff yang disebabkan oleh bahu yang lemah atau tidak seimbang. 

Menengah 

Karena permainan tidak terdiri dari servis yang berulang (kecuali 

jika Anda mendapatkan lemparan yang cukup besar) berlatih sejumlah 

kecil servis secara teratur akan lebih menguntungkan dan lebih banyak 

'permainan seperti' Mencoba untuk menghentikan servis dengan lari ke 

net untuk memblokir atau bertahan bermain serangan sebelum kembali ke 

garis dasar untuk melakukan servis lagi. 

Pada tingkat ini Anda mungkin ingin mendiskusikan gagasan tentang 

pelayanan strategis dan mengerjakan pelayanan khusus yang dalam 

kondisi angin tertentu akan paling efektif. Menggunakan angin menjadi 

faktor penting dalam menciptakan peluang untuk memenangkan poin 

tanpa servis. 

Lanjutan  

Di level lanjutan, servis adalah tentang menciptakan peluang untuk 

mencetak poin. Karena tim penerima memiliki serangan pertama dan 

peluang yang secara statistik lebih tinggi untuk menjatuhkan bola ke 

pasir, poin kemenangan dari servis tersebut sangatlah berharga. Aces 

bagus tetapi bahkan server terbaik hanya rata-rata sekitar 1 per game. 

Melayani strategi dan 'menciptakan peluang' sering berputar disekitar 

menciptakan operan dan set yang kurang sempurna, atau memengaruhi 

kemungkinan lawan memainkan tembakan tertentu. Misalnya, jika Anda 

melakukan servis dalam, apakah mereka lebih mungkin untuk memukul 

atau menembak? ... Bagaimana jika Anda melakukan servis pendek? … 
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1. Latihan Serve And Get Into Position (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 4 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Maksimum: 8 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujan 

Kami jarang melakukan servis dan bertahan di baseline sehingga 

latihan ini berfungsi untuk melakukan servis dan bergerak ke 

lapangan untuk mendapatkan latihan tambahan pada permainan 

tertentu yang ditentukan oleh pelatih. 

4) Deskripsi 

Dalam latihan ini, atlet melakukan servis dan kemudian bergerak 

cepat ke posisi bertahan atau memblok untuk melakukan permainan. 

Bergantung pada tingkat keahlian, posisi, dan area pemain yang 

perlu ditingkatkan, pelatih harus memutuskan gerakan yang akan 

dipraktikkan setelah melakukan servis. 

Kemungkinannya hampir tidak terbatas tentang apa yang bisa 

dilakukan pemain dalam latihan ini. 

 Berlari ke net untuk memblok bola yang dipukul oleh pelatih. 

 Berlari ke gawang kemudian mundur untuk mempertahankan bola 

yang tinggi. Berlari ke posisi bertahan untuk menggali bola yang 

dipukulnya pendek. 

 Berlari ke lapangan untuk mempertahankan bola yang dimainkan di 

atas dua orang, 

5) Variasi 

Pelatih bisa memukul bek atau pemblokiran setelah mereka 

melakukan servis dan pindah ke posisi semula. 

6) Poin penting  

 Para atlet harus memikirkan servis tertentu saat mereka menyentuh 

bola. 

 Pastikan bahwa para atlet memikirkan tentang bagaimana mereka 

dapat menggunakan angin untuk keuntungan mereka saat melakukan 

servis. Para atlet harus bergerak cepat 

 ke tempat tersebut untuk membuat permainan yang ditentukan. 
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Gambar 40 Latihan Serve And Get Into Position  

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

2. Latihan Serving Outside The Heart (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin. Minimum: 5-6 bola. 

2) Peserta 

 Ideal: 6 atlet + pelatih mengamati. 

 Maksimal: 4 atlet per sisi + pengamatan pelatih. 

 Minimal: 1 atlit + pelatih mengamati. 

3) Tujan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan servis yang membuat 

lawan menjauh dari posisi awal mereka dengan tujuan menciptakan 

kesalahan passing. Bentuk hati adalah alat pengajaran yang bagus 

untuk pemula. 

4) Deskripsi 

 Bentuk hati harus digambar di atas pasir. Atlet harus diberi tahu 

bahwa bagian dalam jantung mewakili area lapangan yang dekat 

dengan orang yang lewat dan akibatnya area di mana server harus 

menghindari servis. 
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 Dengan 2 atau lebih atlet, latihan ini dapat dibuat kompetitif dengan 

memberikan poin ke server yang menempatkan servis di luar hati. 

 Servis yang terlewat: -1 poin.  

 Di dalam hati: 0 poin. Hati luar: 1 poin. 

 Segitiga sudut: 2 poin. 

5) Variasi 

 Tambahkan garis tambahan (ditunjukkan dengan warna merah pada 

diagram di sebelah kanan) yang bernilai poin ekstra jika disajikan.  

 Para atlet harus melakukan servis ke area yang ditentukan di luar 

jantung dari jump serve. 

6) Poin penting  

 Waspadai pengaruh angin terhadap bola setelah bola berada di udara 

dan sesuaikan. 

 Cobalah untuk selalu melayani angin dan bukan dengan angin - 

lintasan bola akan lebih bisa diprediksi dengan angin. 

 Lakukan penyesuaian pada lemparan bola Anda relatif terhadap 

angin - misalnya jika sangat berangin maka bola harus dilempar 

lebih rendah. 

 
Gambar 41 Latihan Serving Outside The Heart 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
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3. Latihan  Deep Serve Practice (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 5 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + observasi pelatih 

 Maksimum: 6 atlet + observasi pelatih 

 Minimum: 1 atlet + observasi pelatih 

3) Tujan 

Para atlet belajar mengembangkan servis dalam yang konsisten dan 

bagus yang mendarat di 3 kaki terakhir lapangan dan mendorong 

pelintas mundur. Servis hebat saat server bermain dengan angin di 

punggung mereka karena bola harus menempuh jarak yang 

signifikan ke arah angin setelah operan sehingga menyulitkan setter 

lawan. 

4) Deskripsi 

 Setelah menggambar garis 3 kaki dari garis dasar (kerucut juga dapat 

digunakan untuk visibilitas yang lebih baik) atlet berlatih melakukan 

servis dalam. 

 Para atlet harus melakukan sejumlah servis secara berurutan untuk 

merasakan sudut dan jarak yang benar sebelum menghentikan setiap 

servis dengan lari ke lapangan. 

 Untuk menyamarkan servis, minta atlet bergerak di bawah bola 

sesaat sebelum melakukan kontak untuk menciptakan sudut lintasan 

yang lebih tinggi. Agar servis dalam menjadi efektif, servis harus 

berjalan tinggi di atas para pelintas untuk memaksa mereka mundur 

karena servis datar rendah dapat dilewati tanpa lawan harus mundur. 

Awalnya server harus fokus pada jarak dan lintasan servis sebelum 

memikirkan garis servis. 

 Setelah atlet menguasai jarak dan lintasan deep serve, atlet dapat 

mempertimbangkan untuk melakukan serve deep middle ball wind 

untuk menciptakan kebingungan di antara para pelintas. 

5) Variasi 

 Setiap jeda di antara servis akan berpengaruh pada konsistensi dan 

membuat servis menjadi lebih sulit. Selain itu, untuk bersenang-

senang, pelatih bisa mencela server untuk mencoba menunda servis 

mereka.  
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 Server harus mencoba untuk tetap fokus. 

6) Poin penting 

 Atlet harus waspada terhadap lengkung bola dan berusaha 

melakukan servis tinggi untuk mendorong pengumpan ke belakang 

agak rendah dan datar yang akan memungkinkan pengumpan untuk 

memainkan bola tanpa harus mundur.  

 Para atlet harus fokus mengembangkan kontak yang konsisten pada 

bola untuk menilai dengan lebih baik jarak yang akan dilalui servis. 

 
Gambar 42 Latihan Deep Serve Practice 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

4. Latihan  Force Them Back (Menengah) 

1) Peralatan  

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 2 atau 3 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pengamatan pelatih Maksimum: 8 atlet + pengamatan 

pelatih Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) TujanUntuk server, tujuannya adalah membuat operan yang keluar 

dari jaringan. Bagi para pengoper tujuannya adalah untuk mengoper 

secara konsisten ke depan ke posisi yang ideal dari jarring 

4) Deskripsi 
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Gambarlah 2 garis melintasi lapangan yang menunjukkan posisi di 

mana umpan yang ideal harus ditetapkan. (ini harus sekitar 2 dan 10 

kaki di belakang net) Pelintas mendapat poin jika operan diatur di 

antara 2 garis 'pengaturan'. Server mendapatkan poin jika mereka 

berhasil membuat operan yang dipasang di belakang garis 10 kaki. 

Sebuah operan dari jaring dapat dibuat dengan beberapa cara tetapi 

beberapa strategi adalah melakukan servis dalam, melakukan servis 

keras atau melakukan servis bola dengan topspin sebanyak mungkin 

sehingga lebih mungkin untuk bergerak mundur dan naik dari lengan 

pelintas. 

5) Variasi 

Pelatih bisa melakukan servis dari tengah lapangan untuk 

menciptakan servis yang lebih keras. 

6) Poin penting  

Jika penerima melewati angin maka membuatnya lulus lebih tinggi 

akan meningkatkan kemungkinan lolos dari jaring. 

 
Gambar 43 Latihan Deep Serve Practice 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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5. Latihan Serving Variety Drill (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 3-4 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimal: 10 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujan 

Latihan ini mengembangkan kemampuan seorang atlet untuk 

melakukan berbagai servis secara akurat 

4) Deskripsi 

 Area lapangan ditandai di pasir. (ini dapat dilakukan dengan kerucut 

untuk visibilitas ekstra) 

 Area tersebut kemudian diberi nomor dan server mencoba untuk 

melayani ke area ini atas kebijaksanaan pelatih atau dalam urutan 1 – 

5. 

 Dengan lebih dari satu atlet, ini dapat diubah menjadi kompetisi di 

mana atlet pertama yang mendapatkan semua putaran sekali atau dua 

kali menang. 

5) Variasi 

 Atlet harus tetap di tempat yang sama di baseline saat melakukan 

servis semua. 

 Pelatih dapat menghubungi area layanan. 

 Untuk membuatnya lebih sulit, server dapat dibuat untuk melakukan 

semacam gerakan fisik di antara servis. 

6) Poin penting  

 Untuk mengembangkan konsistensi, server harus mencoba 

mengembangkan rutinitas penyajian. 

 Mengembangkan kontak yang konsisten di tangan akan 

meningkatkan akurasi jarak dan arah. Akurasi garis dapat 

 ditingkatkan dengan server yang berfokus pada sesuatu dalam jarak 

yang searah dengan arah target mereka. 
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Gambar 44 Latihan Serving Variety Drill 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

6. Latihan First To 10 Serving Drill (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 6 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 2 atlet + observasi pelatih 

 Maksimum: 6 atlet + observasi pelatih 

 Minimum: 1 atlet + observasi pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini mengembangkan konsistensi penyajian dan pemahaman 

tentang area pengadilan yang paling baik untuk dilayani. 

4) Deskripsi 

 Server mencoba mendapatkan 10 poin dengan melayani di area yang 

memberi mereka poin tertentu. 

 Setiap bola yang disajikan berarti kehilangan satu poin untuk server. 



 

100 
 

 Nilai setiap area dapat berubah tergantung pada keterampilan / usia 

dan tujuan. 

5) Variasi  

Atlet harus melakukan lompat servis ke titik tertentu daripada berdiri 

dan melakukan servis. 

6) Poin penting  

 Sadarilah bagaimana angin akan menggerakkan bola dan 

menyesuaikannya. 

 Atlet harus berusaha mengembangkan kontak tangan yang konsisten 

saat melakukan servis untuk meningkatkan akurasi. 

 
Gambar 45 Latihan First To 10 Serving Drill 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

7. Latihan Split The Passers (Menengah/Lanjutan)  

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 3- 4 bola 

Kerucut bisa digunakan sebagai penanda 

2) Peserta  

 Ideal: 3 atlet + observasi pelatih 

 Maksimum: 6 atlet + observasi pelatih 

 Minimum: 1 atlet + observasi pelatih 
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3) Tujuan 

Latihan ini berfungsi untuk mengembangkan servis yang membagi 

orang yang lewat di tengah (sering disebut sebagai servis 'suami dan 

istri') 

4) Deskripsi 

 Menggunakan angin, server mencoba untuk melakukan servis di 

bahu bagian dalam seorang pelintas dengan maksud menggunakan 

angin untuk menarik bola kembali ke pelintas lainnya dan 

menyebabkan kebingungan. 

 Jika skor ketat dan ragu-ragu, servis ini orang yang lewat sering 

kali bisa menjadi poin berharga 

 Ini bisa diubah menjadi permainan di mana server bermain melawan 

para pelintas - pastikan saja para pelintas tidak bergerak ke tengah 

lapangan untuk membuat ace di tengah hampir mustahil. 

 Atlet cenderung paling efektif saat menggunakan strategi ini dengan 

float serve (karena lebih banyak bergerak saat tertiup angin), tetapi 

servis topspin juga dapat digunakan untuk menciptakan kebingungan 

di tengah lapangan. 

5) Variasi  

Para atlet mungkin dapat mencoba melakukan servis bola dengan 

sedikit penjepit untuk meningkatkan gerakan. 

6) Poin penting  

 Waspadai angin dan seberapa banyak pergerakan bola karena hal ini 

akan mempengaruhi garis servis. Para atlet sering kali bisa 

mendapatkan akurasi 

 dengan memusatkan perhatian pada sesuatu dalam jarak yang sama 

persis dengan jarak servis yang dimaksudkan. 

 Servis yang lebih dalam (atau memulai sedikit lebih jauh dari garis 

servis) akan bergerak lebih banyak di angin. 

 Beri tahu para atlet bahwa servis ini bagus untuk digunakan di awal 

dan akhir permainan. 
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Gambar 46 Latihan Split The Passers 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

 
(Scan kode QR 7 Serving Drills) 

 

C. Latihan Passing 

Mengoper bisa dibilang keterampilan yang paling penting dalam 

Voli Pantai, karena hal itu mengatur permainan untuk tim yang menerima 

bola. Jika operan Anda buruk, Anda mulai dengan defisit yang sulit 

dipulihkan. Kunci passingnya adalah bisa mengoper bola agar bisa 

dengan mudah diatur oleh rekan bermain Anda. 
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Bagi para atlet yang beralih dari dalam ruangan ke pantai, 

perbedaan utama adalah bahwa di pantai bola tidak diteruskan ke posisi 2 

½. Di pantai, bola harus dioper ke posisi yang relatif terhadap tempat 

operan dilakukan. (Sering disebut sebagai teori passing segitiga bergerak) 

Aturan umumnya adalah bahwa bola harus dioper ke posisi maju dan 

sedikit ke arah tengah lapangan. Namun, jika bola dioper dari tengah 

lapangan, bola harus diarahkan dalam garis lurus ke arah net. 

Ketahuilah bahwa angin cenderung menciptakan lebih banyak 

gerakan daripada yang biasa Anda lakukan di dalam ruangan. Saat angin 

semakin kuat Anda ingin mengoper bola lebih rendah - bahkan dalam 

beberapa kasus ketika ada angin yang sangat kencang Anda harus 

mencoba untuk menjaga bola serendah mungkin saat melakukan servis - 

rekan Anda mungkin tidak dapat mengatur pukulan dengan tangan. bola 

tapi bump set adalah pilihan yang lebih baik dalam kondisi ini. Jika tidak 

ada angin, Anda dapat mendorong bola lebih jauh ke atas menuju net 

yang akan membantu menciptakan set yang lebih baik dengan 

mempermudah setter karena mereka dapat melihat net dalam pandangan 

sekelilingnya. 

Ingatlah selalu bahwa posisi berdiri yang lebih rendah 

memungkinkan Anda lebih mampu menyesuaikan diri pada detik 

terakhir. Di mana Anda berdiri untuk menerima servis tergantung pada 

sejumlah faktor dan akan sedikit berbeda setiap servis tetapi aturan 

dasarnya adalah berdiri sedikit ke arah belakang lapangan dengan 

masing-masing atlet menutupi sekitar setengah lapangan. Biasanya setiap 

atlet bertanggung jawab untuk kira-kira setengah lapangan dan atlet yang 

berada diagonal dari server memanggil servis dan bertanggung jawab atas 

area tengah. 

Posisikan diri Anda lebih dalam daripada lebih dekat ke gawang 

saat menerima servis untuk menghindari dipaksa melakukan operan 

overhead dari servis lawan. Berdiri lebih jauh tidak masalah di dalam 

ruangan tetapi berbahaya di atas pasir. Jika karena alasan tertentu Anda 

menemukan bola tinggi maka perlu mengadopsi teknik tomahawk untuk 

memainkan bola karena Anda tidak bisa memainkan bola dengan jari. 

Ingatlah untuk berbicara dengan pasangan bermain Anda !!! 

Menjaga celah antara Anda dan pasangan. Saat angin mulai bertiup, jaga 
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agar bola tetap rendah dan selalu bergerak ke arah bola dengan tangan 

terbuka! 

Pemula 

Satu konsep penting yang harus dipahami pemula adalah bahwa 

mereka harus memperlakukan setiap servis seolah-olah itu adalah milik 

mereka untuk mengoper dan selalu melakukan gerakan ke arah bola. 

Ambil 2 langkah ke arah bola meskipun tidak mengoper! Juga 

meneruskan adalah konsep yang sangat penting untuk diperkuat. Banyak 

atlet pemula mengoper bola ke arah pasangannya dan bola berakhir ke 

belakang atau ke seberang lapangan. Pengoper juga harus fokus untuk 

menjaga bola 'lebih rendah' 'lebih dekat' dan 'lebih kecil' daripada di 

dalam ruangan. 

Menengah 

Untuk atlet tingkat menengah yang memiliki dasar passing bawah 

tetapi tidak konsisten melakukan passing ke depan dan sedikit ke tengah 

lapangan, naik turun adalah ide yang bagus. Bayangkan dua garis tegak 

lurus ke jaring yang dibuat dari dua pelintas - dua permainan pertama 

bola harus selalu bersentuhan di antara dua garis ini. Bola yang keluar 

dari dua garis ini berada di luar kendali atau 'di luar sistem' - bola yang 

disimpan di dalam dua garis ini berada 'dalam sistem' 

Lanjutan  

Saat Anda menjadi atlet yang lebih mahir, Anda akan menghadapi 

atlet dengan servis yang lebih baik. Servis ini akan datang lebih cepat dan 

akan membuat Anda lebih banyak bergerak di sekitar lapangan. Sebagai 

akibatnya, semua kelemahan umpan Anda akan dimanfaatkan. Mampu 

mempertahankan platform yang baik saat mengoper bola ke luar tubuh 

Anda menjadi penting karena servis menjadi lebih sulit. 

1. Latihan Passing Around The Lines (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 1 bola per pasang Minimum: 1 bola per pasang 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atau 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 8 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 
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Latihan ini adalah latihan pemanasan yang baik untuk memperkuat 

gerakan shuffle dan menyamping saat mengoper bola. Latihan ini 

juga bisa berfungsi ganda sebagai latihan pemanasan untuk pemula. 

4) Deskripsi 

Para atlet memulai dari gawang dengan satu di dalam lapangan dan 

satu di luar. Mereka kemudian mengoper bola bolak-balik satu sama 

lain sambil menyeret ke bawah garis samping ke garis servis 

kemudian di sepanjang garis servis dan kembali ke garis samping ke 

jaring. 

5) Variasi  

Atlet pemula mungkin ingin mengatur bola dengan tangan jika 

diteruskan ke yang lebih tinggi - atlet yang lebih mahir hanya boleh 

melakukan passing bawah. 

6) Poin Penting 

 Para atlet perlu menjaga alas yang lebar (satu kaki sedikit ke depan 

dari yang lain) dan berkomunikasi satu sama lain terutama saat 

berjalan di sekitar sudut lapangan. 

 Atlet harus fokus untuk menjaga alas yang lebar dan tidak 

menyilangkan kaki saat menyeret kaki dari sisi ke sisi. 

 
Gambar 47 Latihan Passing Around The Lines 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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2. Latihan One On One (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 3-10 bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + asisten pelatih. Maksimal: 5 atlet per sisi + 

pengamatan pelatih. Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Ini adalah latihan passing yang bagus untuk pemula karena 

memperkuat gagasan bahwa dalam voli pantai akan bermanfaat 

untuk menjaga operan 'lebih kecil' dan 'lebih dekat' daripada yang 

Anda lakukan di permainan dalam ruangan. Para atlet juga 

mendapatkan pengulangan yang tinggi pada bola. 

4) Deskripsi 

Pelatih atau atlet melakukan servis (atau melempar) bola ke pelintas 

di sisi lain net. Atlet yang mengoper bola bertujuan untuk 

menangkap bola sendiri. Jika ada 2 atlet, mereka harus memulai 

dengan posisi passing normal dan non-passer dapat menangkap bola 

yang dioper oleh pasangannya. 

5) Variasi  

Sajikan atau lempar ke kiri atau kanan pelintas atau pendek dan 

dalam. 

Server berfungsi lebih keras atau dari jauh ke belakang 

6) Poin Penting  

 Mainkan bola dengan tangan lurus dan tekuk lutut untuk turun jika 

perlu. 

 Jika memungkinkan atlet harus bergerak mengoper bola di bagian 

tengah tubuhnya. Target operannya adalah ke depan dan sedikit ke 

arah lapangan. 
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Gambar 48 Latihan Passing Around The Lines 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

3. Latihan Pass And Slap Hands (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 3-10 bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + asisten pelatih 

 Maksimal: 5 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk mencegah pemain pemula 

bergerak dengan tangan bersamaan saat mengoper. Mereka juga 

mendapatkan banyak latihan teknik passing bawah. 

4) Deskripsi 

 Atlet memulai latihan dengan melempar bola ke udara dengan dua 

tangan. Saat bola turun mereka mulai mengoper bola ke atas dan ke 

bawah dengan lengan bawah. 

 Di antara setiap kontak, atlet memisahkan tangan dan menamparnya 

di belakang punggung sebelum menyatukannya kembali di depan 

tubuh untuk mengoper bola lagi. 
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 Setelah atlet pemula menguasai ini, mereka kemudian dapat mulai 

mengoper bola ke udara: rendah (3 kaki di atas lengan), sedang (6-8 

kaki di atas lengan) tinggi (10-12 kaki) 

5) Variasi  

Minta pelatih menyebutkan rendah, sedang, dan tinggi 

6) Poin Penting  

 Atlet harus belajar bahwa jika mereka mengadopsi posisi atletik 

mereka akan mengoper dengan lebih efektif. 

 Para atlet harus diingatkan bahwa mereka harus melakukan kontak 

bola keluar dari mereka antara pergelangan tangan dan siku dan 

bahwa harus ada jarak antara mereka dan bola. 

 Dengan menekuk kaki dan menjaga agar lengan relatif sejajar 

dengan lantai, akurasi akan meningkat. 

 
Gambar 49 Latihan Pass And Slap Hands 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

4. Latihan Non Passer Move (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimum: 1 bola antara 3 
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2) Peserta 

Ideal: 3 atau 4 atlet + asisten pelatih. Maksimum: 6 atlet + asisten 

pelatih. Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Mendorong pelintas pemula untuk mengoper ke depan dan yang 

bukan pelintas untuk segera memulai gerakan menuju posisi 

pengaturan. Selain itu, ini memperkuat arah bola keluar dari operan. 

(meskipun melewati net) 

4) Deskripsi 

 Latihan ini adalah latihan pemula yang mendorong pelintas untuk 

meneruskan (yang merupakan konsep penting bagi pemula) dan non-

pelintas untuk menanggapi dengan cepat fakta bahwa mereka tidak 

mengoper dan bergerak ke arah pasangannya. 

 Tujuan pengoper adalah untuk mengoper bola melewati net dan ke 

pasir (ke arah orang yang melempar bola yang berdiri di tengah) 

sebelum orang yang tidak melakukan passing melewati dan 

menyentuh tiang yang berlawanan. (yang searah dengan posisi 

pengaturan yang ideal) 

 Penting bagi para pelintas untuk tidak mengetahui siapa yang akan 

menerima servis dan servis harus dalam untuk menghindari kedua 

pemain saling bertabrakan. 

 Ini bukan latihan yang harus digunakan untuk atlet yang berada di 

luar status pemula karena mengoper langsung di atas net tidak boleh 

didorong. Latihan ini paling efektif untuk pemain muda yang masih 

belajar mengantisipasi permainan dan belum bergerak cepat. 

5) Variasi  

 Melayani di tengah lapangan untuk membuat kebingungan tambahan 

di antara kedua orang yang lewat. Lakukan servis yang lebih cepat 

dan lebih rendah untuk memberikan waktu yang lebih sedikit bagi 

non-pelintas untuk membaca permainan. 

6) Poin Penting  

 Para atlet harus memastikan bahwa mereka bergerak maju ke arah 

bola untuk memastikan bola maju, yang berarti bahwa jika servisnya 

dalam, pengoper harus mundur lebih awal. Para atlet harus mencoba 

mengantisipasi lebih awal jika bola berada di zona passingnya dan 

bergerak ke arah pasangannya. 
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Gambar 50 Latihan Pass And Slap Hands 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

5. Latihan Diamond Passing (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 8 + bola Minimum: 4 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + asisten pelatih 

 Maksimum: 6 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Pelintas mempelajari gerak kaki dan teknik mengoper bola yang 

dilemparkan pendek dan dalam, kiri dan kanan 

4) Deskripsi 

 Pelatih berdiri di atas tanah atau bangku dan melakukan servis bola 

secara berurutan dari 1-4. 

 Direkomendasikan agar receiver memainkan 2 set dari 4 servis. 

Lebih dari itu dan teknik cenderung menderita karena kelelahan. 

 Atlet yang tidak menerima umpan dapat berada dalam posisi untuk 

menangkap operan atau berlari ke posisi dari titik umpan. 

 Bola yang ditangkap selanjutnya bisa dilempar kembali ke pelatih 

untuk melakukan servis selanjutnya. 
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 Jangan biarkan pelintas menipu - yang berarti bahwa pelintas 

bergerak lebih awal ke tempat yang mereka tahu akan melakukan 

servis. 

 Setelah melakukan servis semua untuk servis pendek dan dalam, 

server kiri dan kanan bisa fokus pada satu servis tertentu yang 

menyebabkan masalah pelintas. 

5) Variasi  

 Campur berfungsi ke semua posisi untuk membuat bor lebih sulit. 

Pelatih bisa bergerak mundur lebih 

 jauh atau memberikan bola yang lebih keras. 

6) Poin Penting  

 Pada bola yang dioper ke samping, pengumpan harus menyatukan 

tangan di belakang bola dan mengangkat bahu ke sisi bola. 

 Pada servis pendek kaki yang paling dekat dengan sideline harus 

maju. 

 Pastikan pelintas menyadari perubahan target di setiap posisi 

passing. 

 On the deep ball, para pengoper bola harus membalas dengan cepat 

agar mereka bisa bergerak maju setelah mengoper. 

 
Gambar 51 Latihan Diamond Passing 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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6. Latihan U Passing Drill (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola. Minimal: 1 bola. 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati. 

 Maksimal: 8 atlet + pelatih mengamati. 

 Minimal: 1 atlet + pendamping pelatih 

3) Tujuan 

Latihan hebat yang memperkuat teknik passing yang benar pada bola 

bebas dan menekankan mundur untuk mempersiapkan pendekatan 

spike. 

4) Deskripsi 

 Seorang atlet mulai di belakang kerucut yang berjarak 8 kaki dari 

tengah net dan atlet lainnya mulai dari net, tepat di depan. 

 Atlet di net melempar bola ke atas sekitar 10 kaki di udara saat atlet 

di belakang kerucut bergerak ke arah net dan mengoper bola lurus ke 

atas dan ke bawah. 

 Pengoper kemudian bergerak mundur dan mengitari kerucut ke sisi 

lain dan ke dalam lagi untuk mengoper bola lain ke atas dan ke 

bawah lagi. 

 Tujuan pengoper adalah mengoper bola sedekat mungkin ke atas dan 

ke bawah dengan pengulangan yang disarankan sekitar 6-12. 

(dengan setiap kontak dihitung sebagai rep) Atlet dapat memilih 

untuk mengoper dan mundur untuk menyerang bola terakhir dari set 

tersebut 

5) Variasi  

 Pelempar bisa melempar bola dekat atau jauh dari tengah lapangan. 

Bola bisa dilempar dekat dengan bagian tengah jaring atau lebih 

lebar ke arah antena. 

 Atlet, setelah mengoper bola dapat bergerak cepat saat itu 

pendekatan untuk menyerang setiap ganjil / genap atau mungkin 

hanya bola terakhir 

6) Poin Penting  

 Pastikan kaki bagian luar ke depan (kaki paling dekat dengan 

punggung pasangan Anda) selama operan - dengan cara ini bola 

lebih cenderung diarahkan ke pasangan Anda. 
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 Jaga agar lengan Anda sedekat mungkin tegak lurus dengan net saat 

memainkan bola - dengan cara ini Anda berada dalam posisi yang 

lebih baik untuk mundur dengan cepat sebagai persiapan untuk 

lonjakan. Jika Anda ingin mengoper ke arah pasangan Anda, 

miringkan lengan sedikit. Menghadapi jaring sambil mengitari 

kerucut - dengan cara ini Anda tidak akan pernah melupakan 

oposisi . 

 
Gambar 52 Latihan U Passing Drill 

(Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

7. Latihan Passing In System (Pemula/Menengah ) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pengamatan pelatih 

 Maksimum: 8 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Sebelum memulai latihan ini, pemain harus terlebih dahulu 

memahami konsep permainan 'dalam sistem' dan 'di luar sistem'. Jika 

kamu membayangkan dua garis berlari tegak lurus ke net dari setiap 

pemain - setiap bola yang dimainkan dalam dua garis ini (dan maju) 

dianggap 'dalam sistem' sementara setiap bola yang dimainkan di 
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luar dua garis ini dianggap 'di luar sistem' 'Dalam sistem' baik dan di 

luar sistem 'adalah buruk. Tujuan dari latihan ini adalah untuk 

menjaga bola 'dalam sistem' karena memungkinkan untuk lebih 

banyak kontrol dan merupakan konsep yang bagus untuk pemain 

pemula. 

4) Deskripsi 

 Atlet atau pelatih memberikan bola pada pasangan penerima di sisi 

berlawanan dari jaring. Para atlet mencoba untuk memainkan bola 

dengan operan konvensional, set dan spike tetapi pelatih sangat 

memperhatikan apakah bola tetap 'dalam sistem' atau tidak. 

 Atlet bisa mendapatkan 1 poin untuk setiap permainan 'dalam sistem' 

dan mungkin dan poin tambahan untuk memukul bola di dalam 

lapangan lawan. 

5) Variasi  

Sajikan lebih keras dan khususnya di pinggir lapangan 

6) Poin Penting  

 Jangan mengoper bola ke rekan Anda - operkan bola ke depan dan 

sedikit ke dalam. 

 Ketika bola dikeluarkan dari sistem di luar servis, atlet harus fokus 

untuk membawa bola kembali 'dalam sistem' daripada memainkan 

bola secara berlebihan dan kehilangan lebih banyak kendali. 

 Jika operannya buruk, atlet harus 'mengikuti operannya' agar 

pekerjaan menyiapkan serangan lebih mudah bagi pasangannya 
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Gambar 53 Latihan Passing In System 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

8. Latihan The W Passing Drill (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola per pasang 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Maksimum: 8 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Ini adalah latihan yang bagus untuk memperkuat teknik passing yang 

benar pada bola bebas dan menekankan mundur untuk 

mempersiapkan pendekatan spike 

4) Deskripsi 

Para atlet mulai dekat dengan sideline di belakang cone dengan 

rekannya dalam latihan ini di net. Untuk memulai latihan, atlet di net 

melempar bola ke atas sekitar 10 kaki di udara (bertujuan untuk 

mendaratkannya di atas wajik) saat atlet di belakang kerucut 

bergerak ke arah net dan mengoper bola lurus ke atas dan ke bawah. 

Pengoper kemudian bergerak mundur dan mengitari kerucut pertama 

dan masuk lagi untuk mengoper bola ke atas dan ke bawah sekali 

lagi. (tujuan pengoper adalah mengoper bola sedekat mungkin 

dengan lurus ke atas dan ke bawah) Pelintas menurunkan jaring 
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dengan bergerak masuk dan keluar dari kerucut.  Pada tanggal 4 th 

dan umpan terakhir para atlet mengoper dan mundur untuk 

menyerang bola terakhir. Setelah serangan, pasangan akan beralih ke 

sisi lain di mana pelempar menjadi pelempar dan pelempar menjadi 

pelempar. 

5) Variasi  

Setelah mengatur bola untuk dipukul pada 4 th operan, setter bisa 

memanggil tembakan untuk dimainkan. 

6) Poin Penting  

 Pastikan kaki bagian luar ke depan (kaki paling dekat dengan 

punggung pasangan Anda) selama mengoper. 

 Jaga agar lengan Anda sedekat mungkin tegak lurus dengan net saat 

memainkan bola - dengan cara ini Anda berada dalam posisi yang 

lebih baik untuk mundur dengan cepat sebagai persiapan untuk 

lonjakan Anda. Jika Anda ingin mengoper bola ke arah pasangan 

Anda, miringkan sedikit lengan. 

 Atlet harus selalu menghadap ke gawang saat bergerak mengelilingi 

kerucut - dengan cara ini Anda tidak akan pernah melupakan 

oposisi. 

 
Gambar 54 Latihan The W Passing Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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9. Latihan Pass And Spike (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 4+ bola. Minimal: 1 bola. 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati. 

 Maksimal: 8 atlet + pelatih mengamati. 

 Minimal 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk mendorong operan yang 'naik 

turun' dan dekat dengan individu yang mengoper bola yang 

membantu dalam pengembangan umpan yang lebih mudah untuk 

dilakukan. Sadarilah bahwa dalam kenyataan situasi permainan 

(mungkin pada hari yang berangin) Anda tidak ingin lulus setinggi 

latihan ini mendorong. 

4) Deskripsi 

 Olahragawan atau pelatih menggerakkan bola ke bawah atau servis 

pelampung ringan untuk mengoper di sisi lain jaring. 

 Ini bisa dilakukan dari tengah lapangan atau garis servis tergantung 

pada level atlet. 

 Pengumpan mencoba untuk memainkan bola di udara beberapa kaki 

di depan mereka dan menancapkan bola mereka sendiri melewati 

net. 

5) Variasi  

 Sajikan lebih agresif. 

 Tandai titik-titik tertentu di lapangan yang harus dilewati atlet. 

6) Poin Penting  

 Ingatkan atlet untuk bergerak ke bola sehingga mereka selalu 

mengoper bola di dalam garis tengah tubuhnya. 

 Dorong para atlet untuk mengoper bola cukup tinggi sehingga 

mereka punya waktu untuk melakukan pendekatan spike.  

 Dorong atlet untuk fokus pada operan pertama, serang kedua, dan 

operan rendah sehingga jika mereka bisa menyimpang bola dengan 

cepat 
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Gambar 55 Latihan Pass And Spike 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

10. Latihan Alternating Passing Drill (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 5 + bola Minimum: 2 bola 

2) Peserta 

Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: 6 atlet + pelatih 

mengamati. Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan ini adalah salah satu yang paling populer di voli pantai. Hal 

ini memungkinkan atlet untuk mendapatkan pengulangan dalam 

melakukan servis, passing, setting dan spiking. Tujuan dalam latihan 

ini dapat difokuskan pada salah satu dari 4 keterampilan yang 

digunakan. 

4) Deskripsi 

Pelatih atau atlet menyajikan bola dari baseline atau di dalam 

lapangan kepada penerima secara bergantian. Pilihan tempat servis 

akan tergantung pada tingkat keterampilan para atlet dan tujuan dari 

latihan tersebut. Setelah mengoper bola, atlit menyerang dan 

kemudian meninggalkan lapangan untuk digantikan oleh atlit lain. 

Atlet yang baru saja menyiapkan serangan turun kembali ke posisi 

semula untuk bersiap mengoper dan menyerang. Atlet tambahan 
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dapat ditambahkan ke garis servis atau penerimaan. Dengan jumlah 

atlet yang tidak merata di sisi penerima, atlet akan mendapatkan 

latihan passing dari kedua sisi lapangan. Dengan jumlah atlet yang 

genap, mereka akan menerima di sisi yang sama. 

5) Variasi  

Pelatih (atau atlet) dapat memberikan servis yang lebih keras. Setter 

dapat melakukan tembakan yang mereka inginkan untuk dilakukan 

oleh penyerang. Server dapat pindah ke posisi bertahan dan 

memberikan a bek untuk memukul jauh 

6) Poin Penting  

Pemula harus fokus untuk mengoper dengan konsep segitiga 

bergerak. Pass yang ideal akan berbeda-beda tergantung pada angin 

dan area asal bola tetapi bola harus bergerak maju dan dalam serta 

memiliki lintasan naik dan turun yang mudah diatur oleh setter. Para 

pemula akan mendapat manfaat dari diingatkan untuk mengoper 

bola 'meneruskan' dan atur bolanya 'meneruskan'. Cobalah untuk 

membaca dan mengantisipasi ke mana arah servis kemungkinan 

besar akan pergi sedini mungkin - jangan meninggalkan posisi 

sebelum bola diberikan tetapi bersiaplah untuk 'siap' untuk bergerak. 

 
Gambar 56 Latihan Alternating Passing Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

11. Latihan Topspin And Backspin Passing (Menengah) 
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1) Peralatan 

Ideal: 1 bola per pasang  Minimum: 1 bola per pasang 

2) Peserta 

 Ideal: 4-6 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: Hanya dibatasi oleh ruang  

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar atlit mendapatkan kontrol bola 

yang lebih baik dengan operan lengan bawah dan khususnya 

mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri dalam memainkan 

bola dengan topspin atau backspin. Meskipun lengan bawah 

mengoper bola dengan backspin atau topspin tidak disarankan dalam 

permainan normal, ada situasi di mana hal ini bermanfaat dan perlu. 

Mempraktekkan keterampilan ini akan memberikan kepercayaan diri 

seorang atlet ketika muncul situasi yang mengharuskan penggunaan 

teknik ini. 

4) Deskripsi 

Dalam latihan ini, para atlet berlatih mengoper bola bolak-balik satu 

sama lain dengan backspin atau topspin. Awalnya latihan ini bisa 

dilakukan dengan satu pasangan melempar bola ke pasangan lain 

untuk satu set 5-10 pengulangan sebelum mengoper bola bolak-balik 

satu sama lain secara terus menerus. Atlet akan cenderung bergerak 

maju melalui bola saat berlatih backspin dan mundur melalui bola 

saat berlatih topspin sehingga setelah setiap kontak mereka harus 

kembali ke posisi awal semula. Terlepas atau putaran mana yang 

dilakukan atlet pada bola, mereka akan mendapat manfaat dari posisi 

atletik dengan satu kaki ke depan dan satu ke belakang yang akan 

memungkinkan gerakan yang stabil bolak-balik. 

5) Variasi  

Minta atlit memanggil jenis putaran yang mereka inginkan dari 

pasangannya langsung setelah mereka memainkan bola itu sendiri. 

6) Poin Penting  

Ketika lengan bawah mengoper bola dengan backspin, atlet harus 

diberi izin untuk sedikit menekuk siku yang akan meningkatkan 

kapasitas mereka untuk memberikan putaran pada bola dan bahkan 

dapat menciptakan platform yang lebih baik dengan lengan bawah. 
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Saat lengan bawah mengoper bola dengan topspin, lengan harus 

tetap kaku dan lurus. Saat memberikan backspin pada bola, atlet 

ingin 'menggerakkan lengan ke depan di bawah bola'. Saat 

memberikan backspin pada bola, atlet ingin 'mengangkat bahu ke 

belakang saat mereka menyentuh bola' 

 
Gambar 57 Latihan Topspin And Backspin Passing 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

12. Latihan One Arm Passing Drill (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 5 bola atau lebih Minimum: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 1 atau 2 atlet + asisten pelatih 

 Maksimal: 6, 9 atau 12 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat teknik dan posisi 

tubuh yang benar saat memainkan bola di luar tubuh. Meskipun 

lengan bawah mengoper bola ke luar tubuh tidak disarankan, ada 

situasi di mana hal itu tidak dapat dihindari dan oleh karena itu 

melatih pola gerakan ini sangat penting untuk menjadi pemain yang 

utuh. Selalu disarankan, jika memungkinkan, seorang atlit bergerak 

untuk memainkan bola di dalam bagian tengah tubuhnya. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini atlet berlatih mengoper bola dengan satu tangan. 
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 Atlet atau pelatih melempar bola ke sisi atlet yang mengocok dan 

memainkan bola kembali ke pelempar pada awalnya dengan lengan 

paling dekat dengan bola. 

 Bola seharusnya tidak bergerak mendatar, tetapi naik turun ke 

pelempar sekitar 8-10 kaki di udara. 

 Atlet atau pelatih kemudian melempar bola ke tempat yang sama 

tetapi kali ini atlet tersebut mengocok dan memainkan bola dengan 

tangan di sisi berlawanan dari bola. 

 Setelah atlet menyelesaikan 8-10 pengulangan yang berhasil, 

masing-masing atlet dapat mengocok dan memainkan bola dengan 

kedua lengan 

5) Variasi  

Pelatih atau atlet melempar bola pada jarak yang mengharuskan atlet 

tersebut jatuh ke pasir setelah mengontak bola. 

6) Poin Penting  

 Saat mengoper dengan lengan yang paling dekat dengan bola, ibu 

jari harus menghadap ke atas sehingga memungkinkan bola 

dimainkan pada aspek lebar lengan bawah. 

 Saat mengoper bola dengan lengan yang berlawanan, ibu jari (dan 

bahu) harus turun. 

 Selama kedua gerakan, atlet harus fokus untuk mendapatkan lengan 

'di belakang bola' dan bergerak 'melewati bola'. 
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Gambar 58 Latihan One Arm Passing Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

13. Latihan Short/Deep (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Sebanyak bola yang tersedia Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 6 atlet + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Para atlit belajar untuk bereaksi lebih awal terhadap servis pendek 

dan dalam dan berlatih dalam pola gerakan yang berhubungan 

dengan menerima servis yang ditempatkan pendek dan dalam 

4) Deskripsi 

Pelatih atau atlet di garis servis memberikan servis pendek atau 

dalam kepada pelintas. Latihan bisa dibuat permainan seperti dengan 

menyuruh pengoper mendapatkan poin jika bola terjebak dalam 

posisi pengaturan yang ideal. Agar latihan ini efektif, server harus 

mampu melakukan servis bola pendek dan dalam secara konsisten. 

Jika tidak demikian, pelatih mungkin harus turun tangan dan 

melakukan servis atau melempar, baik dari baseline atau mid court. 
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5) Variasi  

Penangkap bisa dilepas dan bola bisa dimainkan 

6) Poin Penting  

 Posisi siap atlet pada servis menerima harus dengan pusat gravitasi 

di tengah (memungkinkan gerakan maju dan mundur yang cepat) 

dan dengan satu kaki sedikit di depan yang lain. 

 Para atlet harus didorong untuk membaca bola sedini mungkin dari 

tangan server. 

 Jika ini dilakukan pada atlet pemula, mereka mungkin perlu 

diingatkan untuk bergerak dengan tangan terbuka. 

 Saat bergerak maju untuk mengoper servis pendek, pelintas harus 

memperhatikan posisi kaki. (lihat drill 3.5 untuk detailnya) 

 
Gambar 59 Latihan Short/Deep 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

14. Latihan Pass And Switch (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimum: 1 bola antara 3 

2) Peserta 

 Ideal: Set 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hanya dibatasi oleh ruang 

 Minimal: 2 atlet + asisten pelatih 
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3) Tujuan 

Ini adalah latihan passing yang bagus dan cocok jika Anda memiliki 

jumlah atlet yang tidak seimbang. Ini memberikan atlet pengulangan 

yang tinggi dalam mengoper tetapi juga atlet mendapat kesempatan 

untuk memperkuat keterampilan gerakan menyamping dan mundur 

di pasir. 

4) Deskripsi 

 Satu pelatih atau atlet mengoper bola ke 2 atlet yang saling 

bergantian mengoper bola dengan lengan bawah. 

 Para atlet awalnya dapat bergerak ke kanan untuk mengganti satu set 

sekitar 12-20 repetisi kemudian berpindah ke kiri untuk jumlah 

repetisi yang sama. 

 Anda dapat menambahkan atlet tambahan ke garis passing atau 

bahkan meminta dua garis melakukan latihan yang sama bolak-balik 

satu sama lain. 

5) Variasi  

 Latihan ini juga bisa dilakukan melintasi net. 

 Minta atlet bergerak ke kiri pada satu operan lalu ke kanan pada 

operan berikutnya. 

 Anda bisa memiliki dua garis dengan setiap atlet bergerak 

berlawanan arah dengan atlet di depannya. 

6) Poin Penting  

 Pastikan atlet memainkan bola di depan badan dan ada jarak antara 

badan dan bola. Untuk membantu hal ini terjadi, doronglah atlet 

untuk memiliki basis yang luas. 

 Saat menyeret kaki ke samping, atlet harus mencoba menghindari 

menyilangkan kaki tetapi tetap melebar. 

 Saat bergerak mundur, kaki para atlet dapat saling mengoper - tidak 

perlu dibiarkan melebar 
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Gambar 60 Latihan Pass And Switch 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

15. Latihan Pass And Look (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pengamatan pelatih. Maksimum: 7 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Para atlet berlatih mengembangkan keterampilan melihat sekilas 

lawan setelah mengoper sebelum memulai pendekatan lonjakan 

mereka. 

4) Deskripsi 

Seorang pelatih atau atlet menyajikan bola ke salah satu penerima di 

sisi lain jaring kemudian melanjutkan untuk berlari ke tengah 

lapangan dan menggunakan jari mereka untuk menunjukkan angka 

1, 2, 3, 4 atau 5 di dada mereka. Setelah atlet mengoper bola, mereka 

harus melihat orang di tengah lapangan dan menyebutkan jumlah jari 

yang diangkat sebelum memainkan bola 

5) Variasi  



 

127 
 

Atlet melihat lagi tepat sebelum menyerang dan memanggil nomor 

itu lagi atau memukul menjauh dari bek.  Sinyal yang diberikan oleh 

pelatih atau atlet dapat mewakili area lapangan yang harus ditembus 

oleh penyerang. 

6) Poin Penting  

 Atlet harus fokus untuk menjadi stabil selama mengoper untuk 

memberi mereka waktu untuk melihat sebelum menyerang. 

 Mengoper ke depan juga penting untuk memberi waktu kepada 

orang yang lewat untuk melihat lawan. (atau dalam hal ini sinyal 

yang ditampilkan oleh atlet atau pelatih lawan) 

 
Gambar 61 Latihan Pass And Look 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

16. Latihan Topspin Serve Off Box (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: Sebanyak bola yang tersedia Minimum: 1-2 bola antara 3 

2) Peserta 

Ideal: Set 3 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: 6 atlet + pelatih 

mengamati. Minimum: 2 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Tujuan latihan ini adalah agar pelintas mendapatkan repetisi yang 

tinggi untuk servis yang sulit. Karena bola datang dari dalam garis 



 

128 
 

servis, bola datang ke pelintas lebih cepat dari biasanya yang 

membantu meningkatkan waktu reaksi 

4) Deskripsi 

Berdiri di atas kotak agak jauh dari garis dasar atlet atau pelatih 

melakukan servis topspin (atau servis float) kepada para pengoper 

yang kemudian memainkan bola tersebut. Jika tujuan latihan hanya 

mengoper bola, maka bola yang ditangkap akan memungkinkan 

fokus yang lebih baik pada operan tersebut. 

5) Variasi  

Server harus pindah ke posisi berbeda di lapangan untuk 

mensimulasikan berbagai servis. 

6) Poin Penting  

Para atlet harus berkomitmen untuk mengoper. Seringkali lebih baik 

bagi para atlet untuk berhenti di tanah setelah melakukan operan 

yang baik daripada melakukan operan buruk dan tetap berdiri. Atlet 

harus berkomunikasi lebih awal dan percaya diri dengan 

pasangannya tentang siapa yang menguasai bola. Atlet harus 

mengawasi bola keluar dari tangan server dan memperhatikan server 

untuk mencoba mengantisipasi kemana bola akan pergi 

 
Gambar 62 Latihan Topspin Serve Off Box 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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(Scan kode QR 16 Passing Drills) 

D. Setting Drills 

Di pantai kita tidak perlu menipu. Jika Anda mengoper bola Anda 

bisa melakukan spike (kecuali tentu saja pasangan Anda memutuskan 

untuk menyerang pada 2 tetapi itu adalah topik diskusi lain) oleh karena 

itu set yang bagus adalah set yang nyaman dipukul oleh pasangan Anda. 

Jika himpunan memiliki lintasan yang dapat diprediksi dan konsisten 

dengan ketinggian / busur yang sama, akan lebih mudah untuk memukul. 

Kewajiban setter di pantai juga membantu rekannya dalam penyerangan 

dengan memanggil area lapangan yang terbuka. Sangat penting bahwa 

saat Anda mendekati bola, Anda harus mempertimbangkan arah 

pergerakan bola dalam angin dan hal yang sama setelah bola terlepas dari 

tangan Anda. 

Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk berlatih dalam 

angin, semakin cepat Anda mengembangkan keterampilan ini. Posisi 

tubuh yang rendah selama pengaturan bermanfaat di pantai karena alasan 

yang sama seperti yang dijelaskan untuk operan, yaitu posisi tubuh yang 

lebih rendah memungkinkan Anda memiliki lebih banyak ruang untuk 

penyesuaian detik terakhir. Rotasi pada bola yang diatur oleh tangan legal 

di dalam ruangan tetapi pemain voli pantai sering melakukan bumpset 

karena aturan mengenai rotasi pada bola secara signifikan lebih ketat di 

atas pasir. 

Memutuskan kapan harus melakukan bump set dan kapan harus 

menggunakan handset adalah keterampilan yang dipelajari, tetapi 

umumnya Anda akan melihat lebih banyak pengaturan bump saat angin 

semakin kencang. Jika benturan terjadi karena angin, Anda mungkin 

ingin menambahkan sedikit putaran pada bola karena bola yang berputar 
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di atasnya umumnya akan bergerak dengan cara yang lebih dapat 

diprediksi dan lebih mudah dipukul. 

Di mana dan bagaimana bola diatur ditentukan oleh preferensi 

pribadi penyerang dan pertahanan lawan. Hal yang perlu diingat adalah 

bahwa atlit kidal akan memukul lebih baik saat set dikirimkan ke sisi 

kanan tubuh mereka dan atlet kidal saat bola diset ke kiri. Seberapa dekat 

Anda mengatur ke net akan tergantung pada pertahanan. Jika lawan tidak 

memblokir atau tidak mampu menembus blok, Anda harus memanfaatkan 

ini sepenuhnya dan mengatur bola dekat dengan net. Jika di sisi lain 

pemblokir melompat tinggi dan melakukan penetrasi dengan baik maka 

lebih baik untuk mengatur bola sedikit dari net. 

Pemula 

Menggerakkan kaki untuk menghadapi target adalah konsep 

terpenting yang harus dilalui oleh pemula di atas pasir. Membuat mereka 

sadar akan angin - jika Anda meminta mereka untuk melempar bola ke 

ring dari setengah lapangan, di mana mereka akan menghadapi? ... 

Kebanyakan akan menghadap langsung ke ring karena itu akan memberi 

mereka akurasi tertinggi. Terjemahkan pemahaman ini ke pengaturan. 

Pengaturan ke atas dan ke bawah - diskusikan mengapa set yang naik dan 

turun jauh lebih mudah untuk dipukul daripada yang melewati. 

Menengah 

Setelah seorang atlet memahami dasar-dasar pengaturan benturan 

atau tangan, langkah selanjutnya adalah menantang atlet dengan 

menempatkan mereka pada posisi di mana mereka perlu bekerja lebih 

keras untuk mendapatkan posisi mengatur bola. Dalam kondisi berangin, 

melatih atlet untuk belajar sedikit berputar pada set benjolan akan 

memberi mereka aset lain untuk digunakan pada hari-hari yang berangin. 

Maju 

Seringkali dari servis lompatan yang sulit, bola akan terlepas dari 

lengan pelintas dengan banyak putaran. Keterampilan tingkat lanjut 

mampu mengatur bola yang berputar ini dengan tangan. Melatih atlet 

untuk mengatur bola yang berputar akan bermanfaat saat mereka 

menghadapi server lompat topspin terbaik. 

1. Latihan Set And Move (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola 
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2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet + pengamatan pelatih 

 Maksimum: 8 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 3 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Ini adalah latihan dasar yang melatih pengaturan tangan dan juga 

memberikan latihan kepada atlet untuk bergerak mundur dan 

menyamping di pasir. 

4) Deskripsi 

 Dua pasang atlet mulai saling berhadapan melintasi net dekat antena. 

 Atlet 1 melanjutkan untuk mengatur bola melintasi net ke atlet 

 Setelah mengatur bola, para atlet bergerak di belakang pasangannya 

yang berada di sampingnya dan menuruni net. 

 Hal yang sama terjadi di sisi lain lapangan dan pasangan bergerak ke 

bawah jaring menuju antena lainnya. 

 Setelah atlet mencapai sisi lain dari net, mereka harus mencoba 

untuk memutar bor dan kembali ke net tanpa bola mengenai tanah. 

5) Variasi 

 Para atlit harus berpindah dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya dan 

mundur beberapa kali. 

 Latihan ini dapat dilakukan dengan passing satu sisi dan pengaturan 

lainnya atau satu atlet dari setiap pasangan passing dan pengaturan 

lainnya. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus waspada terhadap angin yang menggerakkan bola. 

 Para atlet perlu berkomunikasi agar latihan ini berjalan lancar. 

 Atlet harus mencoba untuk memiliki posisi kuda-kuda yang lebar 

dan seimbang saat mengatur. 
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Gambar 63 Latihan Set And Move 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

2. Latihan High Rep Setting -Triangle Drill (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 3 bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 6 atlet + asisten pelatih 

 Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk memberikan atlit sejumlah besar 

pengaturan pengulangan. 

4) Deskripsi 

 Pelintas mulai dalam posisi siap di sisi kiri atau kanan lapangan. 

 Pelatih atau atlet kemudian melempar bola untuk mensimulasikan 

operan dan setter masuk dan mengarahkan bola ke arah catcher yang 

dalam latihan ini adalah targetnya. 

 Jika hanya ada satu pengaturan atlet maka mereka tidak akan punya 

waktu untuk kembali ke posisi passing semula. 

 Jika Anda memiliki lebih dari satu pengaturan atlet, mereka dapat 

menggilir dari posisi siap. 
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 Atlet harus selalu berlatih pengaturan di kedua sisi lapangan dan 

kedua sisi net. 

 Bergantung pada apa yang atlet lakukan pada pelempar, pelempar 

dapat mensimulasikan operan sempurna atau tidak sempurna 

5) Variasi 

 Ubah di sekitar lokasi lemparan untuk memastikan penyetel 

mendapat latihan menyetel semua jenis operan. 

 Pelatih atau atlet bisa melempar bola ke atas dengan putaran untuk 

mempersulit setter. 

 Latihan ini bisa dilakukan dengan 1 bola atau 2 bola atau bahkan 3 

bola untuk sebuah tantangan. 

6) Poin Penting 

 Kaki dan bahu harus menghadap (squaring up) ke target. 

 Atlet harus waspada terhadap angin dan bagaimana angin itu 

mempengaruhi bola baik sebelum mereka menyentuhnya dan setelah 

mereka menyentuhnya. 

 
Gambar 64 Latihan High Rep Setting -Triangle Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

3. Latihan High Rep Setting For Large Groups (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 4 atau 5 bola Minimum: 3 bola 
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2) Peserta  

Ideal: 5 atlet + pengamatan pelatih. Maksimum: 9 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 4 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk memberikan jumlah pengulangan yang 

tinggi kepada atlit baik dalam pengaturan tangan atau pengaturan 

bump 

4) Deskripsi 

 Sederet pelintas mulai dalam posisi siap di sisi kiri dan kanan 

lapangan dengan pelintas tambahan mulai dari lapangan di belakang 

garis dasar. 

 Pelatih atau atlet melempar bola untuk menyimulasikan operan dari 

dekat salah satu pelintas. 

 Orang yang tidak mengoper bola di sisi berlawanan dari bola yang 

dilempar masuk untuk mengatur. 

 Awalnya Anda dapat meminta setter menangkap bola mereka sendiri 

karena ini mendorong set yang lurus ke atas dan ke bawah, tetapi 

Anda juga bisa memiliki penangkap di net yang mengembalikan 

bola ke setter. 

 Setter yang tidak aktif perlu meniduri bola untuk menjaga suplai 

konstan tersedia bagi pelempar. 

5) Variasi 

 Pertahankan posisi yang sama kecuali ada pelatih di sisi lain Max n: 

et melempar bola ke para pengoper dan penangkap melempar bola di 

bawah jaring ke pelatih. 

 Minta atlet melempar bola sendiri, yang akan membebaskan pelatih 

untuk fokus pada atlet. 

6) Poin Penting 

 Kaki dan bahu harus tegak lurus dengan target. ('squaring up' ke 

target artinya sama dengan menghadapi target) 

 Atlet perlu waspada terhadap angin dan bagaimana hal itu 

mempengaruhi bola 
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Gambar 65 Latihan High Rep Setting For Large Groups 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

4. Latihan High Rep Setting -Triangle Drill (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 + bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta  

Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: Hingga 6 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk memberikan atlit sejumlah besar 

pengulangan dalam setting. 

4) Deskripsi 

Atlet 1 mulai dengan posisi mengoper di sisi kiri (atau kanan) 

lapangan. 

Pelatih atau atlit yang berada di net dengan lembut mengarahkan 

bola ke atlit dalam posisi passing. Atlet yang tidak mengoper masuk 

dan baik set bump atau hand set bola ke atlit di net yang dengan 

lembut mengarahkan bola lagi ke pelempar untuk melanjutkan 

latihan. 

5) Variasi 

Latihan ini dapat dilakukan dengan 2 bola secara bersamaan. 
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6) Poin Penting 

Kaki dan bahu atlit yang mengatur bola harus menghadap (squaring 

up) ke target.  

 
Gambar 66 Latihan High Rep Setting -Triangle Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

5. Latihan Retreat And Transition To Set (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 10 bola Minimum: 3-4 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 6 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan bekerja pada blocker yang mundur dan kemudian bergerak 

ke bola gali untuk mengatur serangan 

4) Deskripsi 

 Pelatih atau atlet memulai lonjakan saat blocker turun dari jaring. 

 Pelatih atau atlet kemudian mengarahkan bola ke atlet dalam posisi 

bertahan. 

 Pemblokir yang baru saja mundur kemudian mengatur pasangannya 

untuk menyerang. 
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 Sebagai alternatif, bola dapat dipukul di blocker yang mundur 

dengan atlet di pertahanan masuk untuk mengatur serangan 

5) Variasi 

 Pelatih atau atlet dapat mengarahkan bola lebih keras kepada pemain 

bertahan atau atlet yang mundur. 

 Pelatih atau atlet dapat memainkan tembakan lembut dan keras ke 

bek dan pemblokir mundur. 

 Setter dapat menunjukkan kepada rekannya di mana mereka ingin 

bola dimainkan saat menyerang. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus fokus untuk menggunakan gerakan kaki yang benar saat 

mundur dan memastikan bahwa mereka tidak bergerak dan 

seimbang saat bola dipukul. 

 Blocker yang mundur juga harus menjaga kontak visual pada 

penyerang untuk lebih mengantisipasi kemana bola akan pergi. 

 Saat bergerak mengatur bola, atlet harus fokus untuk mengitari bola 

agar menghadap target. 

 
Gambar 67 Latihan Retreat And Transition To Set 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 

6. Latihan Setting Ball Out Of The Net (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 
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Ideal: 10 bola Minimum: 3 - 4 bol 

2) Peserta  

Ideal: 3-4 atlet + pengamatan pelatih. Maksimum: 6 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Kadang-kadang selama permainan situasi terjadi di mana bola harus 

dimainkan keluar dari jaring dan latihan ini memberikan latihan 

kepada atlet untuk situasi ini. Dalam latihan ini para atlit 

mendapatkan latihan mengatur bola untuk pasangan mereka keluar 

dari jaring. 

4) Deskripsi 

 Seorang atlet melempar atau menancapkan bola ke dasar gawang. 

 Seorang atlet yang tidak membuang bola ke dalam jaring kemudian 

turun serendah mungkin ke tanah untuk membenturkan bola yang 

keluar dari jaring tersebut ke udara sehingga dapat diserang. Atlet 

yang melempar (atau menancapkan) bola ke gawang kemudian 

mencoba menyerang. 

 Jika atlet kesulitan dalam memainkan bola ke dalam jaring maka 

pelatih dapat memulai latihan kemudian menjauh agar atlet 

melakukan spike. 

 Sadarilah bahwa agar bor ini bekerja dengan baik, jaring harus 

memiliki tali yang kencang di bagian bawah sehingga bola 

memantul keluar daripada jatuh lurus ke bawah dan bola harus 

didorong ke bagian paling bawah jaring daripada ke atas 

5) Variasi 

Pelatih bisa melempar (atau spike) bola ke dalam jaring dan dua atlet 

lainnya bisa melakukan serangkaian repetisi. Setter dapat membuat 

panggilan setelah pengaturan singkat ke mana mereka ingin 

serangan itu pergi. Atlet bisa datang dari posisi memblokir untuk 

melepaskan bola dari jaring. 

6) Poin Penting 

Para atlet perlu memahami perilaku jaring dan cara kerjanya untuk 

mengeluarkan bola. Atlet harus menjaga jarak yang cukup jauh dari 

gawang agar tidak mengalami kejang, yang membuat penyetelan 

bola menjadi lebih sulit. Para atlet perlu menyadari bahwa dengan 

memainkan bola lebih dekat ke tanah, mereka memberi diri mereka 
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lebih banyak waktu untuk bereaksi dan mendapatkan posisi yang 

baik. 

 
Gambar 68 Latihan Setting Ball Out Of The Net 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

7. Latihan 4 Great Sets (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 10 bola Minimum: 4 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 10 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini mengembangkan kemampuan seorang atlet untuk 

mengatur operan yang baik dan buruk dan untuk membuat penilaian 

apakah akan melakukan bump atau hand set bola. 

4) Deskripsi 

 Pelatih (biru) melempar bola ke posisi 1, 2 3 dan 4 untuk 

mensimulasikan operan. 

 Para atlet (berwarna hijau) kemudian berpindah dari posisi passing 

untuk mencoba mengatur operan baik dengan hand atau bump set. 

 1 = operan buruk (mendekati net dan terlalu jauh) 

 2 = umpan sempurna 

 3 = umpan buruk (jauh dari jaring) 
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 4 = operan buruk (dari sisi lapangan) 

5) Variasi 

 Seorang atlet tambahan dapat melakukan spike atau mengarahkan 

bola melewati net dari set. 

 Setelah mengatur atlet harus turun rendah dan mendapatkan posisi 

untuk menggali kemungkinan bola yang diblokir 

6) Poin Penting 

 Pastikan bahwa penyetel menghadap (persegi) ke target. 

 Atlet harus memastikan mereka bergerak melewati bola setelah 

pengaturan dan turun rendah dalam persiapan untuk menggali bola 

yang diblokir. 

 
Gambar 69 Latihan 4 Great Sets 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

8. Latihan Block And Transition Set (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 10 + bola Minimum: 4 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 3 atlet + pengamatan pelatih 
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 Maksimum: 6 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan pemblokir 

untuk berbelok setelah mendarat dan bergegas ke bola untuk 

membuat set transisi yang baik. 

Latihan ini juga memberikan bek berlatih untuk menggali bola yang 

digerakkan dengan keras, mengejar tembakan lembut dan 

mengonversi dengan spike. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini pelatih atau atlit mengarahkan bola melewati blok 

ke arah bek. 

 Setelah pemblokir turun dari blok mereka, mereka berbalik dan 

bergegas ke bola gali untuk mengatur pasangan mereka untuk spike. 

 Dengan tim di setiap sisi, latihan ini dapat diubah menjadi latihan 

berkelanjutan dengan serangan sudut. (atau potong gambar, atau 

gambar garis halus) 

5) Variasi 

 Bola bisa dipukul melewati garis atau lintas lapangan dan 

dimainkan. 

 Bola terkadang juga bisa dihalau ke dalam blok. 

6) Poin Penting 

 Blocker dapat berputar di udara saat turun untuk memungkinkan 

mereka keluar dari jaring lebih cepat namun mereka harus 

memastikan mereka tidak berubah menjadi bentuk awal dan lepas di 

blok. 

 Blocker harus 'mengelilingi' bola dan menghadapi net untuk 

melakukan set. Melakukan garis lurus ke arah bola akan sering 

mengakibatkan bahu tidak menghadap target saat melakukan 

pengaturan. 

 Bek harus fokus memainkan bola dengan ketinggian tertentu - ini 

akan memberikan waktu kepada blocker untuk mencapai bola 
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Gambar 70 Latihan Block And Transition Set 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

9. Latihan Set And Look (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 8-16 bola. Minimum: 4 bola. 

2) Peserta  

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati. 

 Maksimal: 6 atlet per sisi + pengamatan pelatih. 

 Minimal: 2 atlet + asisten pelatih. 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan setter untuk 

berbalik, melihat dan memanggil lapangan terbuka setelah mengatur 

pasangan mereka. Ini juga merupakan derai motor yang berharga 

untuk dibuat otomatis karena akan mempersiapkan setter untuk 

mengambil bola yang mungkin akan kembali dari blok 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini pelatih atau atlet melempar bola ke pasangan di 

sisi lain jaring. 

 Bola yang dilempar bisa membuat mudah atau keras tergantung level 

atletnya. 

 Tepat setelah bola disiapkan untuk serangan, individu yang 

melempar bola bergerak ke satu sisi atau sisi lainnya. (kiri atau 

kanan) 
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 Setelah setter mengatur bola, mereka turun dan berbalik dan melihat 

bek dan melakukan panggilan ke garis atau sudut tergantung di mana 

ruang terbuka itu. 

5) Variasi 

 Selain itu, atlet atau pelatih dapat melempar bola untuk 

mensimulasikan bola yang diblok. 

 Anda dapat membuat setter bump mengatur beberapa dan handset 

lainnya. 

 Tambahkan pemblokir sehingga penyetel memiliki opsi ketiga untuk 

memanggil 'tidak ada' jika pemblokir menghilang. 

6) Poin Penting 

 Pastikan setter bergerak melewati bola saat melakukan setter karena 

sulit untuk turun dan berbalik jika setter bergerak mundur. 

 Setelah mengatur bola, atlet harus turun dengan tangan terbuka dan 

maju, untuk berjaga-jaga jika bola diblokir. 

 Jika bola dekat dengan net (dan blok) jangan berputar dan 

melakukan panggilan - fokuslah pada penyelamatan permainan jika 

bola diblokir. 

 
Gambar 71 Latihan Set And Look 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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(Scan kode QR 9 Setting Drills) 

 

E. Latihan Serangan 

Pasir menyerap lebih banyak gaya yang Anda arahkan ke sana 

untuk mendorong diri Anda ke atas dan akibatnya Anda tidak akan 

melompat setinggi di dalam ruangan. Waktumu akan berubah. Cobalah 

untuk berpindah dari pasir ke bola secepat mungkin. Lompat nanti dan 

cobalah untuk tidak menggantung di udara. Tidak seperti bola basket, 

Anda tidak ingin 'menggantung' sebelum melakukan tembakan karena 

saat Anda menggantung di udara, bola kemungkinan besar telah 

melayang keluar dari posisinya tertiup angin.Menyerang di dalam 

ruangan sebagian besar adalah tentang kekuatan. 

Menyerang di pantai bagaimanapun lebih tentang kemahiran. Anda 

masih harus bisa memukul bola dengan kekuatan karena hal itu membuat 

pertahanan tetap terkunci di dalam blok, tetapi pemain voli pantai yang 

hebat memiliki banyak variasi tembakan - banyak di antaranya tidak 

pernah terlihat di permainan dalam ruangan seperti buku jari, 'pokie', 

udang jumbo, sudut bayi, dll. Melihat sekilas bek di sisi lain gawang 

antara waktu mengoper dan memukul paku adalah keterampilan yang 

tidak digunakan di dalam ruangan. 

Atlet pantai dikenal dengan shoot yang berarti menempatkan bola 

dengan soft shot. Dalam bola voli dalam ruangan, tembakan ini tidak 

akan berhasil - dengan 4 pemain bertahan bermain di belakang blok 2 

orang, tembakan lembut akan mudah digali. Namun di pantai, bidikan ini 

dapat menghasilkan poin berharga. Memainkan bola pada tembakan 

kedua juga merupakan taktik yang digunakan di pantai tetapi tidak 

banyak di dalam ruangan kecuali ketika setter membuang.  

Ingat… memberi tip ilegal di pantai. Bola Voli Pantai adalah 

tentang strategi. Anda melihat posisi dan kemampuan atlet yang berbeda 



 

145 
 

dan memutuskan apa pilihan terbaik - terkadang beberapa tindakan 

sebelumnya. Atlet yang lebih baik akan mulai mengenali pola-pola 

tertentu dan secara naluriah akan tahu bagaimana merespons ketika suatu 

poin terungkap. 

Pemula 

Pendekatan spike dan ayunan lengan yang benar yang 

menghasilkan kontak tangan dan pergelangan tangan yang konsisten pada 

bola dan kontrol dalam spiking adalah keterampilan pertama yang harus 

dilatih. Jika seorang atlet dapat mengembangkan pendekatan spike yang 

benar ke titik yang otomatis (yang berarti bahwa mereka tidak perlu 

memikirkannya), kesuksesan mereka dalam spiking akan meningkat 

secara dramatis. Tampaknya jelas, tetapi sangat penting bahwa atlet 

bergerak ke arah gawang saat menyerang bola - dengan cara ini mereka 

berada dalam posisi yang lebih baik untuk melihat apa yang terjadi di sisi 

lain gawang dan memainkan bola menjauh dari lawan. 

Menengah 

Dengan asumsi bahwa gerak kaki dilakukan secara otomatis, atlet 

pada tingkat menengah harus fokus pada pengembangan kemampuan 

untuk mengubah arah bola pada detik terakhir dengan pergelangan 

tangan. 

Lanjutan 

Untuk atlet tingkat lanjut, melakukan spiking pada pengaturan 

pertahanan yang berbeda akan bermanfaat. 

1. Latihan Stand And Spike (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 4 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 1 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 8 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk memperkuat sudut pendekatan yang tepat 

terhadap serangan dan selain itu latihan ini membantu 

mengembangkan posisi lengan dan tangan yang baik untuk spike. Ini 

adalah latihan yang bagus untuk mengembangkan aksi spike pada 

atlet yang belum menguasai pendekatan spike. 
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4) Deskripsi 

 Pelatih atau atlet lainnya melempar bola ke udara agar dapat dipukul 

oleh atlet tersebut. 

 Olahragawan bergerak ke arah bola dan menggunakan lengan yang 

tidak memukul untuk menemukan bola sebelum membawa lengan 

yang memukul ke spike. 

 Jika atlit menurunkan lengan yang tidak memukul ke awal, mungkin 

bermanfaat jika mereka menjaga lengan yang tidak memukul ke atas 

dan membuat mereka membanting setiap detik bola melewati net 

dengan lengan yang tidak memukul. (lengan yang memukul harus 

'dikokang' ke belakang dengan siku tinggi) 

 Jika atlet melakukan spike dengan kaki yang salah ke depan (kaki 

kiri ke depan untuk atlet kidal dan kaki kanan ke depan untuk atlet 

kidal) maka Anda dapat meminta mereka menyeretnya ke spike 

dengan gerakan kaki yang benar. Atlet harus bertujuan untuk 

menancapkan bola ke pojok dalam dalam latihan ini. 

 Untuk pemain yang lebih pendek Anda mungkin harus menurunkan 

net atau mengatur bola lebih jauh dari net. 

5) Variasi 

Lempar bola di beberapa lokasi berbeda sehingga atlet harus 

bergerak untuk bisa menyentuh bola di tempat yang tepat di atas 

bahu. 

6) Poin Penting 

 Pastikan bahwa para atlet meletakkan kaki yang benar ke depan saat 

mereka menyentuh bola. 

 Dorong para atlet untuk menjaga bola di depannya.  

 Dorong atlet untuk menemukan bola dengan lengan yang tidak 

memukul karena ini akan membantu mereka dalam menilai jarak 

bola dari mereka dan waktu ayunan lengan. 

 Dorong para atlet untuk mencapai posisi tinggi dan jentikkan 

pergelangan tangan ke atas bola. 
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Gambar 72 Latihan Stand And Spike 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

2. Latihan Shot Practice (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 4 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 4 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk memperkuat sudut pendekatan yang tepat 

terhadap serangan dan selain itu latihan ini membantu 

mengembangkan posisi lengan dan tangan yang baik untuk spike 

4) Deskripsi 

 Atlet menghadapi arah pendekatan spike biasa. 

 Posisi ini agak miring (menghadap sudut lintas lapangan) untuk 

hander kanan di sisi kiri dan lebih dekat ke straight untuk hander 

kanan di sisi kanan. 

 Hal sebaliknya berlaku untuk penyerang kidal. 

 Atlet kemudian melemparkan bola ke depan mereka dan dengan 

ayunan lengan yang tinggi dan tetap di tanah memainkan soft shot ke 

salah satu area yang digariskan oleh pelatih. 
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 Jumlah pengulangan yang diselesaikan atlet bersama dengan 

posisinya akan tergantung pada tujuan pelatihan dan pukulan apa 

yang perlu diperbaiki oleh atlet. Meskipun ada beberapa pemain 

tingkat lanjut yang mengkhususkan diri dalam memainkan satu sisi 

lapangan tertentu, seorang atlet harus memastikan mereka 

melakukan tembakan lembut dari kedua sisi lapangan. 

 Mungkin bermanfaat bagi atlet untuk memainkan satu serangan 

keras di antara setiap tembakan lembut untuk memperkuat 

pemeliharaan lengan yang tinggi. 

5) Variasi 

 Alih-alih melemparkan diri mereka sendiri, atlet dapat meminta 

rekan atau pelatih untuk mengaturnya. 

 Jika para atlet telah menguasai pendekatan spike, mereka kemudian 

dapat bergerak ke arah menyerang bola dari spike jump. 

6) Poin Penting 

 Atlet perlu diingatkan untuk menyentuh bola tinggi-tinggi dan 

melakukan snap dengan pergelangan tangan untuk mengubah arah 

bola daripada mengubah arah bola dengan menjatuhkan siku. 

 Ketika seorang atlet kidal menyerang dari sisi kanan, mereka akan 

berpikir 'jempol ke atas' untuk garis dan 'jempol ke bawah' untuk 

garis tersebut. 

 Ketika seorang atlet kidal menyerang dari sisi kiri, mereka harus 

berpikir 'jempol ke bawah' untuk memotong dan 'jempol ke atas' 

untuk garis. 

 Hal sebaliknya berlaku untuk atlet kidal. 
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Gambar 73 Latihan Shot Practice 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

3. Latihan Over On Two (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Sebanyak bola yang tersedia Minimum: 3 bola 

2) Peserta  

Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: Hingga 10 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 2 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk mengembangkan opsi 'over on two' dimana 

non-receiver menyerang bola pada kontak kedua. 

4) Deskripsi 

 Pelatih atau atlet menyajikan bola kepada dua pengumpan baik dari 

baseline atau dari tengah lapangan tergantung pada level pemain dan 

fokus latihan. Tergantung ke mana operannya pergi, orang yang 

tidak melakukan passing akan menyiapkan bola untuk serangan 

normal atau mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang 

bola 'over on two'. Servis pendek yang mudah adalah yang terbaik 

untuk memperkenalkan taktik ini kepada para atlet karena lebih 

mudah untuk menyerang 'on two' jika operan bergerak naik turun 

daripada maju. Setelah para atlet mulai merasa nyaman memainkan 
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bola di atas dua bola, Anda bisa memasukkan area lapangan untuk 

memukul. 

5) Variasi 

Selain itu, Anda dapat memposisikan blocker di net dan atlet yang 

bermain over on dua dapat menembak di atasnya atau mencoba 

melakukan lonjakan keras melewati mereka. Selain itu Anda dapat 

memposisikan bek di depan net dan atlet yang bermain di atas 

dengan dua bola dapat menembak menjauh dari mereka. 

6) Poin Penting 

Memainkan bola di atas dua adalah pilihan yang baik pada servis 

pendek karena bola dekat dengan net dan bergerak naik turun 

daripada naik dan turun ke depan. Area terbaik untuk menyerang 

saat memainkan bola di atas dua adalah ke sudut belakang atau jauh 

dari blok. Atlet akan lebih efektif jika mereka mencapai titik 

tertinggi dan melakukan serangan daripada melakukan pukulan 

lunak. 

 
Gambar 74 Latihan Over On Two 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

4. Latihan Short Deep (Menengah) 

1) Peralatan 
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Ideal: Sebanyak bola yang tersedia Minimal: 2 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 8 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar para atlet mengembangkan 

kemampuan untuk memainkan bola baik jarak pendek atau jauh dari 

lawan. Latihan ini juga membantu mengembangkan komunikasi 

antar rekan satu tim 

4) Deskripsi 

 Dua garis ditarik melintasi lapangan (sesuai garis merah di diagram) 

satu sekitar 4 kaki di depan pemain dalam posisi bertahan dan satu 

lagi sekitar 4 kaki di belakang. 

 Bola kemudian dilempar ke atas net untuk memulai latihan (baik 

oleh pelatih atau salah satu atlet) dan atlet yang menerima bola 

memainkan set operan dan spike. 

 Segera setelah bola dipasang, para atlet dalam posisi bertahan baik 

turun bersama atau bergerak maju bersama. (ini harus diputuskan 

sebelum latihan dimulai untuk menghindari kebingungan) 

 Tim penyerang mencoba untuk melakukan tendangan lunak baik 

dalam maupun pendek dari para pemain bertahan. 

 Setter harus menjaga pengaturan dan mengkomunikasikan kepada 

penyerang tentang pukulan apa yang harus mereka mainkan. 

 Tim penyerang akan mendapat poin jika mereka berhasil memainkan 

bola ke area yang dijauhi oleh para bek. 

 Ada beberapa opsi tentang bagaimana latihan ini dapat berjalan. 

 Tim bisa mendapatkan poin setelah bergantian pada setiap serangan 

atau reli bisa dimainkan setelah setiap bola dimasukkan. 

5) Variasi 

Untuk membuatnya jauh lebih sulit mendapatkan poin, para pembela 

dapat bergerak maju mundur secara independen satu sama lain. 

6) Poin Penting 

 Penyerang mungkin perlu diingatkan bahwa mereka harus mencoba 

melihat pembela dengan cepat sebelum melakukan spiking. 
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 Setter harus didorong untuk memanggil pasangan mereka di mana 

mereka harus memainkan tembakan. 

 Terlepas dari kenyataan bahwa para atlet diharuskan untuk 

melakukan pukulan lembut, mereka tetap harus mempertahankan 

pendekatan yang kuat pada spike mereka. 

 
Gambar 75 Latihan Short Deep 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

5. Latihan Shooting Away From Defense (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 5-10 bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimal: 8 atlet (3 per sisi) + pengamatan pelatih 

 Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk mengembangkan kemampuan penyerang 

untuk memukul atau menembak bola menjauh dari pemain bertahan 

4) Deskripsi 

 Latihan ini mirip dengan latihan 4.9 kecuali dalam latihan ini 

fokusnya adalah pada penyerang yang merasakan ke mana bek 
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bergerak ke lapangan belakang dengan tujuan memainkan bola 

menjauh dari mereka. 

 Latihan dimulai oleh pelatih atau atlet yang melempar (atau 

melayani) bola ke lapangan kepada dua pemain penerima. 

 Bek yang awalnya diposisikan di tengah lapangan bergerak ke kiri 

atau kanan langsung setelah bola dipasang. 

 Atlet yang menyerang bola berfokus untuk mencoba melihat bek 

lawan dengan cepat sebelum melompat dan mencoba menjauhkan 

bola dari mereka. 

 Jika pemain tidak punya waktu untuk melihat bek maka mereka 

harus mencoba merasakan di mana bek berada untuk memainkan 

bola menjauh dari mereka. 

 Garis dapat dibuat di pasir (contoh berwarna merah) yang 

menunjukkan area di mana bola harus dimainkan dan poin dapat 

diberikan untuk tembakan yang berhasil. 

5) Variasi 

Pemain bertahan bisa menunggu lebih lama sebelum bergerak untuk 

mempersulit penyerang. 

6) Poin Penting 

 Meskipun ini adalah latihan menyerang, atlet perlu menyadari bahwa 

melakukan operan yang baik sangat penting untuk menciptakan 

situasi di mana mudah untuk mengamati pergerakan pemain 

bertahan. 

 Jika operannya tidak sempurna, atlet pemula mungkin perlu 

diingatkan untuk 'mengikuti bola' agar bisa melakukan pendekatan 

yang lebih lurus pada spike, biarkan mereka secara bergantian 

melihat bek dengan lebih baik. 
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Gambar 76 Latihan Shooting Away From Defense 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

6. Latihan Around The World (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Sebanyak bola yang tersedia Minimal: 5 bola 

2) Peserta 

Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati . Maksimum: 6 atlet + pelatih 

mengamati. Minimum: 1 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar para atlet mengembangkan 

berbagai tembakan menyerang. Selain itu, ini membantu untuk 

memperkuat pendekatan lonjakan yang benar yang memungkinkan 

para atlet untuk menyerang secara efektif ke semua area lapangan 

4) Deskripsi 

 Ada beberapa cara berbeda untuk memulai latihan ini tetapi yang 

paling sederhana adalah penyerang melempar bola ke pasangannya 

yang mengaturnya. 

 Penyerang mereka menancapkan bola ke sejumlah titik berbeda di 

lapangan. 

 Penting bagi pemula untuk mengalami serangan ke semua area 

lapangan, tetapi saat pemain mendapatkan pengalaman, mereka 
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mungkin memutuskan untuk fokus pada tembakan tertentu yang 

perlu mereka perbaiki. 

 Atlet dapat berkeliling menyerang ke posisi 1-5 (jika mereka 

mencapai titik, mereka dapat melewati tempat itu di lain waktu), 

atau seorang atlet dapat melanjutkan dari 1-5 pindah ke nomor 

berikutnya hanya ketika mereka berhasil menyerang bola ke tempat 

yang ditentukan. Atlet harus selalu berlatih menyerang dari kedua 

sisi gawang. 

5) Variasi 

Memperkecil ukuran bintik akan membuat bor lebih sulit. Setter 

dapat memanggil area lapangan yang mereka inginkan untuk 

menyerang bola 

6) Poin Penting 

 Atlet perlu diingatkan bahwa mereka harus memiliki pendekatan 

yang kuat dalam setiap serangan. 

 Ayunan lengan atlet harus sama untuk setiap serangan dengan 

pergelangan tangan menjadi satu-satunya bagian yang mengubah 

arah bola. 

 Untuk atlet kidal, pendekatannya harus sedikit miring di sisi kiri dan 

hampir lurus ke net di sebelah kanan. Hal sebaliknya berlaku untuk 

atlet kidal 

 
Gambar 77 Latihan Around The World 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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7. Latihan Spike Exhaustion Drill (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 10 bola + kerucut jika tersedia Minimum: 6 bola 

2) Peserta  

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimal: 6 atlet (3 per sisi) + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan ketahanan spike dan 

mempertahankan siku tinggi pada spike bahkan saat lelah. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini, atlet yang menyerang bergerak mengelilingi 

kerucut (ditempatkan sekitar 10 kaki di belakang dari tengah jaring) 

dan bola paku yang dipasang dari rekan (atau pelatih) di jaring. 

 Setelah setiap lonjakan, atlet yang menjalankan latihan mengambil 

bola lain dan melanjutkan untuk melempar atau bergantung pada 

level pemain, mengendarainya ke pasangan mereka yang telah 

pindah ke sisi lain kerucut. 

 Atlet harus mendapatkan sejumlah bola (yang dapat bervariasi dari 

kira-kira 6-12) melewati net tanpa bola menyentuh net. 

5) Variasi 

 Untuk menambah tingkat kesulitan atlit bisa menyerang bola 

melewati net menjadi titik-titik di lapangan untuk mendapatkan satu 

poin. (area yang ditandai dengan garis merah) 

 Selain itu, Anda dapat meningkatkan jumlah paku yang diperlukan 

untuk menyelesaikan latihan. 

 Atlet juga harus menggali dua bola berduri dari pasangannya di net 

sebelum melakukan set. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus membidik sudut lapangan saat mereka mulai 

kelelahan, karena ini adalah garis terpanjang. 

 Atlet harus mencoba lompatan maksimal pada setiap lonjakan dan 

menjaga siku tetap tinggi bahkan saat lelah. 

 Para atlet harus fokus untuk melakukan lemparan yang baik dari 

bola berduri, karena ini secara langsung akan mempengaruhi kualitas 

set yang mereka terima. 
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Gambar 78 Latihan Spike Exhaustion Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

8. Latihan Continuous Spiking (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 2 atau 3 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 8 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan ini dapat bekerja secara efektif sebagai pemanasan bagi atlet 

tingkat lanjut serta latihan yang lebih intens untuk mengembangkan 

pengontrolan bola, khususnya pada spike dan menggali. 

4) Deskripsi 

 Latihan bisa dimulai dengan satu servis atau hanya dengan 

melempar bola ke lapangan. Setelah latihan dimulai, satu sisi hanya 

mengenai garis, sedangkan sisi lainnya hanya mengenai sudut. 

Setelah jangka waktu tertentu (atau jumlah paku), para atlet di setiap 

sisi jaring dapat mengganti arah paku mereka. 

 Latihan ini dapat dibuat kompetitif dengan memulai permainan 

bebas setelah bola melewati net beberapa kali 

5) Variasi 
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Jika satu tim sedikit lebih kuat dari yang lain, tim dapat dipaksa 

untuk memukul ke arah yang telah ditentukan sementara tim yang 

lebih lemah dapat memukul ke mana pun mereka mau. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus menyadari di mana targetnya dan di mana mereka berada 

dengan sering melihat ke lapangan. 

 Atlet harus mempertahankan pendekatan lonjakan normal meskipun 

memiliki arah lonjakan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 
Gambar 79 Latihan Continuous Spiking 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

 
(Scan kode QR 8 Attacking Drills) 
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F. Latihan Membendung dan Latihan Bertahan 

Pertahanan di pantai sangat berbeda dengan pertahanan di dalam 

ruangan. Alasan utama tentu saja adalah bahwa hanya ada 2 individu 

yang melindungi lapangan dibandingkan dengan 6 dalam  ruangan. 

Umumnya apa yang ditemukan dalam tim remaja dewasa dan yang lebih 

tua adalah bahwa satu atlet akan mengkhususkan diri dalam pemblokiran 

dan yang lainnya dalam pertahanan. Cara pemblokir dan pembela bekerja 

sama untuk menutupi pengadilan agak rumit dan penjelasan rinci tidak 

akan diberikan dalam dokumen ini. 

Namun ... konvensi dasar untuk menandakan niat memblokir 

melibatkan memegang tangan di belakang punggung dengan tangan kiri 

mewakili apa yang akan diblokir oleh pemblokir di sisi kiri penyerang 

dan tangan kanan mewakili apa yang akan diambil oleh pemblokir untuk 

penyerang. hak. Sangat penting bagi blocker dan defender untuk saling 

berkomunikasi mengenai area mana yang akan 'dihancurkan' di net. 

Biasanya pemblokir akan memilih untuk menghilangkan garis 

(paling sering ditunjukkan dengan tampilan 1 jari) atau sudut 

(ditunjukkan dengan tampilan 2 jari). Ini kemudian menjadi tanggung 

jawab bek untuk memposisikan diri di area yang tidak dipertahankan 

untuk menggali paku yang digerakkan dengan keras atau mengejar 

tembakan lunak. Saat menjabat sebagai pembela, penting untuk melihat 

mitra Anda memblokir panggilan, karena ini menentukan area pengadilan 

mana yang menjadi tanggung jawab Anda. Satu hal yang perlu dipikirkan 

adalah tembakan mana yang lebih mungkin daripada yang lain mengingat 

formasi pemblokiran. Apa yang terjadi di masa lalu yang memberi Anda 

informasi tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. 

Pemula 

Pada tingkat pemula tidak perlu melakukan banyak latihan blok 

dengan bek di belakang karena atlet tidak akan berada pada tingkat 

keterampilan (atau tinggi) agar bisa efektif. Namun, memperkenalkan 

posisi dan teknik dasar tangan bersama dengan teori pemblokiran dan 

pertahanan mungkin berguna dalam pengembangan pemahaman pemula 

tentang permainan. Teknik mundur harus diajarkan karena meskipun 

banyak atlet muda yang belum cukup tinggi untuk menjadi efektif akan 

sering memulai sedikit lebih jauh di depan posisi defensif normalnya 
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untuk berjaga-jaga seandainya bola dipasang atau diatur dengan tangan. 

bersihkan pada kontak kedua. 

Menengah 

Atlet di tingkat menengah akan mulai mengkhususkan diri dalam 

pemblokiran atau pertahanan. Dari titik ini pelatihan mereka akan 

bergeser dari fokus yang luas ke fokus yang melibatkan persentase waktu 

yang lebih tinggi untuk mengerjakan bidang keahlian mereka 

Maju 

Atlet pada level mahir akan mengembangkan sinkronisitas antara 

blocker dan defender termasuk taktik tingkat lanjut seperti double faking 

pada pertahanan dan transisi setelah melakukan penggalian. Pemalsuan 

melibatkan upaya untuk 'menunjukkan' pengaturan pertahanan yang salah 

kepada pemukul dan ini dapat dilakukan hanya dengan memblok atau 

bertahan atau bersama-sama. 

1. Latihan Basic Blocking Drill (Pemula) 

1) Peralatan 

Ideal: 8-10 bola untuk mendorong atau memukul blok Minimum: 1 

bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 6 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 1 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Dalam latihan ini, para atlit mendapatkan volume pengulangan dasar 

yang tinggi dengan fokus pada posisi dasar tangan, lengan dan tubuh 

4) Deskripsi 

Untuk latihan ini mungkin bermanfaat jika jaring diturunkan 

sehingga para atlet dapat fokus pada teknik dan tidak kelelahan 

karena terlalu banyak melompat. 

Dalam latihan ini seorang atlet (atau pelatih) mendorong bola ke 

dalam blok di sisi lain net sementara blocker berfokus pada 

penyelesaian blok dengan posisi tangan dan tubuh yang benar. 

 Tangan atlet harus terbuka lebar, mengambil ruang sebanyak 

mungkin. 

 Ibu jari harus mengarah ke atas dan tetap berdekatan selama gerakan 

memblokir. (seolah-olah disatukan oleh karet gelang) 
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 Tangan harus kuat dan kaku. 

 Lengan harus mendorong ke depan dan mengunci bahu saat bola 

menyentuh lengan. Awalnya pemblokir harus dimulai dengan 

memblokir tembakan garis kemudian pindah ke bergerak melintasi 

sudut dan memblokir lurus ke atas. Pemblokir bisa mulai sejajar 

dengan jaring atau dalam 'posisi siap mundur' sebelum memblokir. 

Selain itu, mereka dapat bergerak dari sisi ke sisi melintasi jaring 

sebelum memblokir. 

5) Variasi 

Tambahkan mundur ke dalam latihan. Minta pemblokir melompat ke 

sudut. Minta pemblokir bergerak ke sudut lalu lompat kembali ke 

garis. Minta atlet melakukan servis bola kemudian masuk ke net 

untuk memblok. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus fokus pada posisi lengan dan tangan yang benar selama 

memblok dan menjaga keseimbangan saat bergerak ke sudut blok. 

 Atlet harus meletakkan tangan di depan tubuh (dengan siku di depan 

atau di samping tubuh) saat bersiap untuk memblokir dan juga saat 

bergerak ke samping. Atlet harus berusaha membuat satu gerakan 

cepat ke posisi pemblokiran terakhir dan tidak 'nongkrong mencuci' 

 
Gambar 80 Latihan Basic Blocking Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

2. Latihan Angle Block Option Drill (Pemula/Menengah) 
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1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 6 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 1 atlet + asisten pelatih 

 Maksimum: Sebanyak mungkin tempat + pelatih mengamati 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Dalam latihan ini, atlet mendapatkan volume tinggi dari repetisi 

blokir dasar dan dapat mengembangkan gerakan dan kontrol yang 

seimbang di udara saat mencoba melakukan blok sudut. 

4) Deskripsi 

Seorang atlet atau pelatih (yang idealnya berdiri di atas kotak) 

melempar bola ke udara dan mengayunkannya ke luar atau ke 

sekeliling blocker.  

Latihan ini biasanya dilakukan dengan pemblokir mengetahui apa 

yang diserang penyerang dan mengerjakan posisi lengan dan tangan 

tertentu untuk setiap blok tertentu. 

Latihan ini memberikan kesempatan besar bagi pemblokir untuk 

mempraktikkan dua jenis balok sudut. 

Blok Sudut 1: 

Atlet melakukan gerakan cepat ke samping rendah ke dalam sudut 

sebelum melompat ke balok sudut. 

Blok sudut 2: 

Atlet tetap di garis penyerang dan melompat ke sudut. 

Dengan blok sudut 1, posisi tangan akan serupa dengan blok garis 

seperti yang dibahas dalam bor 6.1. 

Teknik untuk blok sudut 2 berbeda karena lengan bagian dalam akan 

menembus jaring ke arah tengah lapangan saat lengan luar sedikit 

menekuk untuk menutup celah di antara kedua tangan. 

5) Variasi 

 Pelatih dapat memutar tubuhnya dan pemblokir dapat memblokir 

garis atau sudut. 

 Selain itu, balok dapat berlatih bergerak menyeberang ke sudut 

sebelum melompat kembali ke garis. 

 

6) Poin Penting 
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 Atlet perlu memastikan bahwa ketika mereka melompat ke sudut 

yang lengan luarnya kuat dan mereka menutup celah di antara kedua 

tangan mereka. 

 Atlet perlu menjaga tangan yang kuat di seluruh gerakan memblokir. 

 Atlet harus tetap rendah dan seimbang saat bergerak menyeberang 

untuk blok 1 sehingga mereka tidak membuang waktu dengan 

'mengisi ulang' kaki sebelum melompat. 

 
Gambar 81 Latihan Angle Block Option Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

3. Latihan Read The Power Shot (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: 6 bola Minimum: 2-3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 12 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini bekerja untuk mengembangkan kemampuan pemblokir 

untuk menentukan sudut tembakan kekuatan berdasarkan 

pendekatan dan bahasa tubuh penyerang. 

4) Deskripsi 
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 Untuk memulai latihan ini, seorang atlet (atau pelatih) melempar 

bola ke atas dan melewati bagian belakang blocker yang berada di 

depan net di samping mereka. 

 Penyerang yang berada di sisi lain gawang kemudian melanjutkan 

untuk menyerang bola yang baru saja dilempar melewati jaring. 

 Pemblokir harus membaca bahasa tubuh dan pendekatan penyerang 

serta berusaha memblokir spike. 

 Dalam latihan ini penyerang diharuskan untuk menyerang dengan 

kekuatan langsung melalui tubuh mereka. (daripada memukul jauh 

dari blok) 

 Sinyal yang paling umum untuk jenis blok ini adalah tinju tertutup, 

di mana pemblokir mencoba untuk meletakkan tangan mereka tepat 

di depan garis kekuatan penyerang. 

5) Variasi 

Penyerang juga bisa melakukan soft melewati blok dan blocker bisa 

berbalik untuk mencoba menggali bola. 

6) Poin Penting 

 Blocker harus mengambil sikap rendah yang lebar sehingga mereka 

bisa bergerak ke samping dan menjaga keseimbangan. 

 Blocker harus fokus terlebih dahulu pada tubuh penyerang sebelum 

beralih ke bola. 

 Pemblokir perlu fokus pada mempertahankan tangan yang terbentuk 

dengan baik dan momen kontak. 

 Blocker harus memastikan bahwa mereka menembus (atau 

mendorong melintasi) net saat mereka memblokir untuk mencegah 

bola melewati antara mereka dan net. 
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Gambar 82 Latihan Read The Power Shot 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

4. Latihan Pulling Off The Net (Footwork) (Pemula/Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Tidak membutuhkan bola Minimum: Tidak ada bola 

2) Peserta 

 Ideal: 1 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 12 atlet + pelatih mengamati 

 Minimal 1 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan teknik menjatuhkan jaring 

dengan cepat (juga disebut mundur). Jika seorang atlet memiliki 

banyak waktu, Anda dapat mengamati mereka berlari kembali ke 

posisi bertahan (dengan bahu tetap sejajar dengan net) namun ini 

tidak ideal untuk situasi yang membutuhkan kecepatan. Teknik yang 

dijelaskan dalam latihan ini memungkinkan gerakan mundur yang 

cepat dan merupakan teknik yang dipilih pemain yang berkompetisi 

di level tinggi. 

4) Deskripsi 
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 Para atlet berbaris melintasi net dengan satu kaki ke depan. Para atlet 

kemudian mengarahkan tubuh mereka (bukan mata) ke arah baseline 

dan 'mendorong' untuk mundur dari net. 

 Mereka harus menjaga lengan mereka setinggi bahu selama gerakan 

ini. 

 Mereka kemudian membalikkan tubuh menghadap ke gawang dan 

siap untuk memainkan bola. 

 Gerakan pertama mirip dengan gerakan kaki 'karaoke' di mana lutut 

naik dan melintasi tubuh. 

 Salah satu cara yang baik untuk mengajarkan pola gerakan ini adalah 

dengan meminta atlet untuk berkaraoke dari net ke baseline beberapa 

kali untuk memastikan mereka tetap mengawasi net. 

 Bergantung pada sisi jaring mana atlet mundur, maka kaki yang 

paling dekat dengan pasangan Anda harus mundur. 

 Pastikan para atlet mempraktikkan gerakan kaki ini di kedua sisi net. 

5) Variasi 

 Atlet dapat berlatih mundur jarak kecil atau besar. 

 Atlet dapat diatur waktunya untuk berapa banyak retret yang dapat 

mereka lakukan dalam 30 detik. 

 Atlet bisa memainkan bola setelah mundur kembali. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus turun, 'penuh' dan siap bergerak sebelum mundur. 

 Para atlet harus diingatkan untuk tidak mengalihkan pandangan dari 

net saat mundur. 

 Pastikan kaki yang benar mengarah ke depan. 

 Atlet harus dihentikan dan diimbangi saat bola dipukul. 

 Atlet harus menjaga lengan mereka setinggi bahu selama gerakan 

untuk memungkinkan mereka memainkan bola rendah atau tinggi 

saat mundur. 
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Gambar 83 Latihan Pulling Off The Net (Footwork) 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

5. Latihan Blocker Transition To Set (Menengah) 

1) Peralatan 

Ideal: Bola sebanyak mungkin Minimal: 2 atau 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 6 atlet per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan kemampuan seorang atlit 

untuk mengatur pasangannya setelah melakukan blocking. (sering 

disebut sebagai set transisi) 

4) Deskripsi 

 Bek menampar bola dan melemparkannya ke atas (di suatu tempat di 

dalam lingkaran merah) untuk mensimulasikan penggalian. 

 Ketika bola ditampar, pemblokir melakukan lompatan dan belokan 

maksimum untuk menemukan bola dan mengaturnya. 

 Pelempar kemudian bergerak untuk memainkan bola atau 

menangkapnya. 
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5) Variasi 

 Pemain bertahan dapat melempar bola ke posisi yang menyerupai 

penggalian pertahanan yang baik (ditunjukkan dengan lingkaran 

berlubang) atau penggalian yang tidak terlalu bagus. (area manapun 

di luar lingkaran). 

 Bola juga bisa didorong melewati net ke bek oleh pelatih atau atlet 

lain. 

 Bola dapat dilempar ke atas dengan putaran minimal atau dilempar 

dengan banyak putaran, yang akan mempersulit pencapaian set 

transisi yang baik. 

6) Poin Penting 

 Blocker harus mendarat dengan lutut tertekuk sehingga mereka bisa 

bergerak cepat ke bola untuk melakukan set. 

 Jika pemblokir dapat berbalik ke arah bola saat turun dari blok, 

mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bergerak 

cepat ke bola. 

 Pemblokir harus memastikan bahwa mereka mengejar bola dan 

berkeliling untuk menghadapi target saat mereka menetapkan 

 
Gambar 84 Latihan Blocker Transition To Set 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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6. Latihan Retreating And Playing The Ball (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 6 bola dan satu stand Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 6 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Dalam latihan ini atlit berlatih menjatuhkan net (mundur) dan 

memainkan bola yang dipukul ke arah mereka. Dianjurkan agar atlet 

terbiasa dengan teknik pertahanan 'bola tinggi' (seperti yang dibahas 

dalam latihan 7.14) sebelum bola didorong tinggi dan keras pada 

atlet yang mundur. 

4) Deskripsi 

Seorang atlet atau pelatih menampar bola kemudian 

melemparkannya dan menyerangnya melewati net ke arah atlet yang 

mundur. 

Pada tamparan tersebut, atlet mundur dari jaring dan memainkan 

bola yang dipukul ke arah mereka. 

Bergantung pada permainan yang mana atlet bekerja untuk 

meningkatkan serangan bola dapat dipukul ke berbagai tempat 

termasuk. 

Pendek, Jauh di atas kepala atlet yang mundur, Keras di wajah, Sulit 

untuk tubuh, Kedua sisi tubuh. 

Blocker juga bisa berlatih menjatuhkan garis atau sudut. 

Penggalian yang dihasilkan bisa ditangkap atau diatur oleh pemain 

bertahan lainnya. 

5) Variasi 

 Tingkatkan jumlah repetisi yang harus diselesaikan atlet sebelum 

istirahat. 

 Atlet bisa menyelesaikan satu blok sebelum turun. 

 Pelatih dapat mengubah ketinggian lemparan agar lebih sulit bagi 

atlet yang mundur untuk menilai seberapa jauh mereka harus 

mundur. 

6) Poin Penting 
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 Pada bola yang digerakkan dengan keras, atlet perlu 

mempertahankan tangan yang kuat untuk memaksa bola kembali ke 

lapangan agar pasangannya dapat bermain. 

 Atlet yang mundur harus memastikan bahwa mereka selalu 

menghadap net setiap saat. 

 Atlet yang mundur harus berusaha untuk diam dan seimbang saat 

bola dipukul. 

 
Gambar 85 Latihan Retreating And Playing The Ball 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

7. Latihan Block And Transition Set (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 10 + bola Minimum: 4 bola 

2) Peserta 

 Maksimum: Hingga 6 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 2 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan pemblokir 

untuk berbelok setelah mendarat dan bergegas ke bola untuk 

membuat set transisi yang baik. 
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Latihan ini juga memberikan bek berlatih untuk menggali bola yang 

digerakkan dengan keras, mengejar tembakan lembut dan 

mengonversi dengan spike. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini seorang atlet atau pelatih menggerakkan bola 

melewati blok ke arah bek. 

 Setelah pemblokir turun dari blok mereka, mereka berbalik dan 

bergegas ke bola gali untuk mengatur pasangan mereka untuk spike. 

 Dengan tim di setiap sisi, latihan ini dapat diubah menjadi latihan 

berkelanjutan dengan serangan sudut. 

 Latihan yang dijelaskan di sebelah kanan menunjukkan bek yang 

diposisikan di sudut dengan penghambat menutupi garis. 

 Latihan ini juga dapat dilakukan dengan sudut penutup pemblokir 

dan bek bergerak ke garis untuk menggali bola yang digerakkan. 

5) Variasi 

 Pemblokir bisa bergerak ke sudut sebelum melompat kembali ke 

garis. Dalam hal ini bek harus bergerak selaras dengan pemblokir 

untuk memperkuat yang palsu dengan membuat gerakan ke garis. 

 Bola juga bisa dipukul melewati garis atau ke lapangan lintas sudut 

sempit atau tinggi di depan pemain bertahan. 

 Bola terkadang harus didorong ke dalam blok untuk memastikan 

bahwa blocker mempertahankan bentuk pemblokiran yang baik. 

6) Poin Penting 

 Blocker dapat berputar di udara saat turun untuk memungkinkan 

mereka keluar dari jaring lebih cepat namun mereka harus 

memastikan mereka tidak berubah menjadi bentuk awal dan lepas di 

blok. 

 Blocker harus 'mengelilingi' bola dan menghadapi net untuk 

melakukan set. Melakukan garis lurus ke arah bola akan sering 

mengakibatkan bahu tidak menghadap target saat melakukan 

pengaturan. 

 Bek harus fokus memainkan bola dengan cukup tinggi untuk 

memberikan waktu kepada blocker untuk sampai ke bola. 
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Gambar 86 Latihan Block And Transition Set 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

8. Latihan Retreat Decision Drill (Menengah/Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 6 bola atau lebih Minimum: 3 - 4 bola 

2) Peserta 

Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: 6 atlet + pelatih 

mengamati. Minimum: 2 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Latihan ini memberikan latihan pemblokir dalam membuat 

keputusan tentang cuaca untuk mundur dari jaring atau bertahan 

untuk memblokir. Selain itu, latihan ini dapat dimodifikasi untuk 

membantu mengembangkan kemampuan penyerang untuk 

merasakan di mana bek jatuh. 

4) Deskripsi 

 Pemblokir berbaris dengan penyerang di sisi berlawanan dari jaring. 

 Seorang atlet (atau pelatih) di net melakukan lemparan ke dekat net 

atau dari net untuk penyerang yang masuk. Tugas pemblokir dalam 

latihan ini adalah untuk membaca set dan membuat keputusan untuk 

memblokir atau melepaskan. 
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 Penyerang kemudian memukul ke blok atau ke bawah garis ke atlet 

yang baru saja mundur. Anda bisa menambahkan bek tambahan ke 

lapangan belakang dan memainkan setiap penggalian yang dilakukan 

oleh pemblokir mundur. 

 Untuk mengembangkan kemampuan penyerang untuk merasakan di 

mana pemblokir menjatuhkan pemblokir harus secara acak memilih 

untuk menjatuhkan garis atau sudut. Penurunan sudut akan 

membutuhkan bek tambahan untuk bergeser ke seberang untuk 

mempertahankan garis. 

5) Variasi 

Penyerang dapat memukul bola baik garis atau sudut jika bola 

ditutup dan pemblokir dapat mengeluarkan kekuatan. 

6) Poin Penting 

Atlet perlu memahami apa yang mempengaruhi keputusan untuk 

drop off. Faktor-faktor seperti angin, kemampuan penyerang, 

lintasan himpunan perlu dipertimbangkan. Blocker harus memiliki 

gerak kaki yang benar saat mundur. Saat mundur lengan harus dijaga 

tepat di bawah tinggi bahu sehingga bola bisa diangkat tinggi. 

Blocker harus fokus pada mendorong jaring untuk menembus dan 

menghilangkan sudut hitter. 

 
Gambar 87 Latihan Retreat Decision Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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9. Latihan Jousting Drill (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 6 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 6 atlet + pelatih mengamati 

 Minimal 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan jousting di 

net 

4) Deskripsi 

 Versi paling sederhana dari latihan ini adalah bola dilemparkan ke 

atas net oleh seorang atlet atau pelatih dan dua atlet di net joust 

untuk memenangkan poin. 

 Jika Anda memiliki 3 atlet, seseorang bisa menjadi setter yang 

datang dari posisi passing dan melakukan over-set pada bola untuk 

menciptakan peluang joust. 

 Pastikan Anda berlatih dari semua area lapangan 

5) Variasi 

 Setiap pemblokir dapat memiliki rekan di lapangan belakang dan 

latihan ini dapat digunakan untuk memulai permainan. 

 Satu pemblokir dapat menggunakan kedua tangan di blok dan 

bersaing dengan pemblokir lainnya yang hanya menggunakan 1 

tangan. 

 Untuk mempersulit satu blocker, bola bisa dilempar dari belakang 

atlet itu. 

6) Poin Penting 

 Atlet jousting harus fokus pada penguncian lengan dari bahu ke 

pergelangan tangan, karena akan memaksa lawan untuk bertindak 

melawan berat seluruh tubuh sebagai lawan dari gaya yang 

dibutuhkan hanya untuk menekuk siku. 

 Atlet harus menemukan keseimbangan antara menjadi agresif dan 

mendorong melintasi net tetapi tidak terlalu banyak sehingga mereka 

melakukan kesalahan net. 
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 Jika Anda dapat mengatur waktu lompatan sehingga Anda memiliki 

dorongan terakhir, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik 

untuk memenangkan tombak tombak. 

 Ingat satu lengan akan memberi Anda jangkauan yang lebih panjang 

dari dua. 

 
Gambar 88 Latihan Jousting Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

10. Latihan TURN AND GET THE SHOT (Lanjutan) 

1) Peralatan 

Ideal: 6 bola Minimum: 1-3 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: Hingga 6 atlet + 

pelatih mengamati. Minimal 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan 

membalikkan blok saat turun dari blok dan memainkan bola yang 

telah dimainkan di atas tangan mereka 

4) Deskripsi 

Dalam latihan ini, pemblokir naik dengan penyerang yang 

memainkan tembakan 'garis bayi' melewati blok. Blocker kemudian 

berbalik ke bawah dan mencoba memainkan bola sebelum 

menyentuh tanah. Seorang pemain bertahan kemudian dapat 
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mencoba mengatur bola gali atau mereka dapat mencoba untuk 

memainkannya 

5) Variasi 

Setiap pemblokir dapat memiliki rekan di lapangan belakang dan 

latihan ini dapat digunakan untuk memulai permainan. Jika bola bisa 

dimainkan di atas dua orang, pemblokir bisa memanggil tembakan 

untuk dimainkan. Bola dapat dipukul melewati blok dari area 

berbeda di net membuat pemblokir berputar ke arah yang berbeda 

6) Poin Penting 

Pemblokir harus mencoba untuk berputar di udara di jalan turun 

untuk memungkinkan mereka untuk keluar dari jaring lebih cepat 

namun mereka harus memastikan mereka tidak berubah menjadi 

bentuk awal dan longgar di blok. Mendarat dengan lutut ditekuk 

akan memberikan blocker kemampuan yang lebih baik untuk 

menutupi lebih banyak lapangan dan mendapatkan lebih banyak 

bola. Daripada mengayunkan lengan ke samping, blocker harus 

berusaha meletakkan lengannya di bawah bola dan memainkannya. 

 
Gambar 89 Latihan Turn And Get The Shot 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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(Scan kode QR 10 Blocking Drills) 

G. Defense Drills 

1. Latihan Kneeling One Arm Dig Training (Pemula) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 1 bola untuk setiap dua atlet Minimum: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 20 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini memperkenalkan atlet pada teknik dasar menyelam dan 

menggali bola dengan satu tangan. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini atlet mulai berlutut dengan bola di tangan kiri atau 

kanan. 

 Saat atlet meregangkan tubuh dengan tangan yang memegang bola, 

lengan lainnya diletakkan di atas pasir untuk stabilitas. 

 Ketika tangan yang memegang bola sepenuhnya terulur, atlet 

mengangkat lengan dengan meregangkan bahu, melempar bola ke 

atas. 

 Setiap atlet mengulang 5-10 kali ini lalu bertukar dengan 

pasangannya. 

 Atlet mencoba melempar bola setinggi mungkin lurus ke atas. Setiap 

bola yang bergerak ke atas jaring (atau lebih tinggi) akan dianggap 

berhasil. 

 Penting bagi atlet untuk menggunakan inti mereka selama 

melakukan gerakan untuk menjaga stabilitas. 

5) Variasi  
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 Bola yang dilempar dapat diatur oleh pasangan. 

 Olahragawan harus bangun untuk menangkap bola setelah bolanya 

dipasang. 

6) Poin Penting 

 Pastikan lengan dengan bola terentang lurus dan tidak terayun di atas 

pasir. 

 Pastikan atlet menggunakan tangan lawannya untuk stabilitas. 

 Atlet harus berusaha keras untuk memainkan bola langsung ke 

udara. 

 Penting bagi atlet untuk menggunakan inti mereka selama 

melakukan gerakan untuk menjaga stabilitas. 

 
Gambar 90 Latihan Kneeling One Arm Dig Training 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

2. Latihan Soft High Ball Options Training (Pemula) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 1 bola untuk setiap pasang atlet Minimum: 1 bola untuk setiap 

pasang atlet 

2) Peserta 

 Ideal: 1 atlet + asisten pelatih 

 Maksimal: 20 atlet + pelatih mengamati  
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 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan ini memberi atlet sejumlah pengulangan teknik dasar untuk 

memainkan pukulan lembut di atas kepala. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini atlet berpasangan dan berlatih memainkan bola di 

atas kepala dengan menggunakan sejumlah teknik berbeda. 

 Satu tangan di atas kepalan (bola dimainkan di pangkal tangan) 

 Tembakan doa (telapak tangan diletakkan bersama dalam gaya doa - 

bola dimainkan di pangkal tangan) 

 Knuckle (bola dimainkan pada kedua untuk buku jari terakhir dari 

jari pertama dan kedua) 

 Awalnya satu atlet dalam pasangan harus melempar 810 bola ke 

pasangannya di atas kepala sebelum berpindah. 

 Atlet pemula yang mencoba dua metode pertama harus mulai dengan 

lutut mereka karena memaksa mereka untuk menggerakkan siku ke 

depan dan membantu mereka dalam memainkan bola ke atas 

daripada ke depan. 

 Setelah teknik dikuasai maka para atlet dapat berdiri dan memainkan 

bola bolak-balik dengan kaki mereka. Para atlet dapat berpindah ke 

permainan bola bolak-balik satu sama lain melalui net. Para atlet 

harus didorong untuk mencoba semua teknik sebelum memutuskan 

mana yang mereka sukai dan akan digunakan dalam situasi 

permainan. 

5) Variasi  

 Minta para atlet untuk mundur dari satu sama lain sebelum 

memainkan bola. 

 Setelah setiap permainan bola, atlet dapat menyebutkan teknik mana 

yang mereka ingin pasangannya gunakan pada permainan berikutnya 

6) Poin Penting 

 Saat menggunakan 'metode hand over fist', atlet harus berhati-hati 

untuk tidak terlalu banyak memainkan bola karena tangan dapat 

menciptakan kekuatan yang signifikan pada posisi ini. 

 Atlet harus fokus untuk menjaga siku ke depan saat menggunakan 

dua metode pertama untuk memastikan bola bergerak ke atas, bukan 

ke depan. 
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 Buku jari paling efektif saat memainkan bola ke samping tubuh atau 

saat memainkan bola yang terlalu tinggi untuk dimainkan dengan 

kedua tangan. 

 
Gambar 91 Latihan Soft High Ball Options Training 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

3. Latihan Shifting Over Defense (Pemula) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 5-10 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + partisipasi pelatih. Maksimum: 9 atlet + pengamatan 

pelatih. Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini membantu dalam pengembangan kesadaran lapangan 

pada atlet pemula. Secara khusus ini berfokus pada bagaimana posisi 

set mempengaruhi di mana bola dapat menyerang dan oleh karena 

itu di mana posisi pemain bertahan itu sendiri 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini pelatih secara acak mengatur bola ke salah satu sisi 

lapangan ke posisi (1) atau (2) untuk dipukul oleh pemukul. 
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 Awalnya, dengan atlet pemula, mungkin saja penyerang memukul 

bola saat masih di tanah. 

 Untuk memeriksa posisi yang benar pada pertahanan, pelatih 

awalnya dapat membuat para atlet membeku ketika pemukul 

melakukan kontak dengan bola. 

 Atlet kemudian bisa bergerak untuk menangkap bola yang diserang 

sebelum menyentuh tanah dan akhirnya memainkan bola. Pelatih 

bisa memasang 4-6 bola untuk satu sisi kemudian beralih ke sisi lain. 

5) Variasi  

Latihan ini dapat digunakan untuk memulai reli dengan setiap 

pemain mendapatkan kesempatan secara berurutan untuk 

memenangkan satu poin. 

6) Poin Penting 

 Para atlet harus saling waspada agar bisa bergerak bersama untuk 

menutupi lapangan. 

 Atlet harus berada dalam 'posisi muat' saat bola disetel agar bisa 

bergerak cepat dan seimbang. 

 Pemain yang menggali bola di tengah lapangan setelah melakukan 

perpindahan perlu mempertimbangkan opsi menyerang dan 

mengkomunikasikannya dengan pasangannya 

 
Gambar 92 Latihan Shifting Over Defense 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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4. Latihan Towel Defense (Pemula/Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 3-8 bola. Minimum: 2 -3 bola. 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati.  

 Maksimal: 8 atlet + pelatih mengamati.  

 Minimal: 1 atlet + pendamping pelatih. 

3) Tujuan 

Latihan ini mengembangkan kemampuan pembela untuk bereaksi 

terhadap tembakan lembut setelah dipukul dan dikejar. Seringkali 

para pemain bertahan dibujuk untuk mengantisipasi, dan bergerak 

sebelum tembakan dimainkan hanya untuk ditangkap dengan arah 

yang salah. Taktik yang lebih baik melawan pemain dengan 

tembakan yang kurang sempurna (atau pada hari yang berangin) 

adalah dengan menggunakan taktik yang diperkuat oleh latihan ini, 

yaitu menunggu hingga tembakan dimainkan kemudian 

mengejarnya. 

4) Deskripsi 

 Handuk atau selimut ditempatkan di atas jaring sehingga pemain 

bertahan tidak dapat melihat penyerang. 

 Bola kemudian dilemparkan dan dipukul di atas handuk. Awalnya 

bola hanya bisa mengenai garis dan sudut tetapi latihan bisa 

berlanjut ke arah bola yang dipukul di manapun di lapangan. 

 Ingatlah bahwa akan ada pemblokir, jadi Anda harus memukul bola 

cukup tinggi untuk mensimulasikan permainan normal. 

 Dalam kasus permainan ini, bek biasanya akan tetap berada di 

tengah lapangan sehingga mereka berada dalam posisi yang sama 

baiknya untuk memukul bola ke area manapun di lapangan. 

 Agar pelatih dapat melihat apa yang terjadi pada pertahanan, maka 

perlu bagi mereka untuk memiliki atlet yang melempar (atau 

memukul) bola melewati net dan memposisikan diri di belakang bek. 

5) Variasi  

Anda bisa memiliki atlet tambahan di sisi bek lapangan (di samping 

selimut) yang menyiapkan bola apa pun yang digali oleh bek. 

6) Poin Penting 
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 Sangat penting bahwa bek berada pada posisi rendah dan 'sarat' agar 

dapat bergerak cepat ke bola hit. 

 Lengan pembela harus terpisah dan siap membantu dalam gerakan 

yang seimbang baik ke samping atau ke depan / ke belakang. 

 Atlet harus tetap rileks tetapi siap, dan hanya bergerak ketika mereka 

melihat ke mana arah bola. 

 
Gambar 93 Latihan Towel Defense 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

5. Latihan Digging Hard Driven Spike (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6-12 bola + dudukan Minimum: 6 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 4 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 1 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 
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Latihan ini memberi atlet latihan untuk menggali paku yang 

digerakkan dengan keras yang diarahkan ke dan di sekitar tubuh 

pembela 

4) Deskripsi 

 Pelatih atau seorang atlet mendorong bola keras ke arah bek yang 

diposisikan di sudut. Awalnya paku harus ditujukan langsung ke 

bek, tetapi setelah atlet berhasil menggalinya, paku dapat beralih ke 

bola yang digerakkan ke posisi 2 dan 3. 

 Pada posisi 2 dan 3 bek harus mengoper bola ke luar tubuhnya, yang 

meningkatkan kesulitan. 

 Bola harus dipukul di pembela dari semua area pengadilan. 

 Tujuan pemain bertahan adalah membuat bola bergerak lurus di 

depan mereka kira-kira 10-12 kaki di udara. 

 Saat menggali bola di luar tubuh pada posisi 2 dan 3, bek harus 

fokus pada memutar bahu (dan platform) sehingga bola bergerak ke 

depan, dan tidak keluar dari lengan dan keluar dari belakang 

lapangan. 

 Jumlah pengulangan yang diterima setiap bek akan ditentukan oleh 

jumlah atlet dalam latihan tersebut, dan tingkat kebugaran atlet 

tersebut 

5) Variasi  

 Adaptasi yang baik untuk menguji apakah penggaliannya bagus atau 

tidak adalah membuat para pemain bertahan menangkap bola 

mereka sendiri. 

 Atlet dapat melakukan juke sebelum bola dipukul. 

 Bek dapat naik atau mundur tergantung di mana lemparan dilakukan 

oleh pemukul. 

 Anda bisa menambahkan pemain bertahan lain untuk memainkan 

bola. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus tetap rendah dan tetap diam - terutama saat 'juking'. 

 Lengan harus tetap terpisah dan cukup tinggi untuk dapat melakukan 

pertahanan terhadap bola yang mengenai wajah. 

 Penting bahwa saat menggali bola di luar tubuh agar atlet tidak 

menyatukan kedua lengan terlalu dini dan mengayunkan lengan ke 
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bola - mereka harus mengulurkan tangan terdekat dengan bola dan 

menyilangkan lengan lainnya untuk menyatukannya. 

 
Gambar 94 Latihan Digging Hard Driven Spike 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

6. Latihan Defense Commitment Drill (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 10 bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: 8 atlet / 4 per sisi + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Meskipun teknik itu penting, ini adalah latihan yang lebih menguji 

sikap dan komitmen seorang atlet terhadap bola daripada apa pun. 

Tujuan dari latihan ini adalah agar para atlet menjaga sikap pantang 

menyerah dan pantang menyerah pada bola. 

4) Deskripsi 

 Dengan tumpukan bola, individu yang menjalankan latihan 

melempar bola hanya dari jangkauan pemain bertahan sehingga 

mereka perlu menyelam untuk menjaga bola tidak menyentuh tanah. 
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 Dengan jumlah bola minimum, Anda mungkin membutuhkan atlet 

lain yang mengejar bola liar dan memberi makan pelempar. 

 Tugas pembela adalah menghentikan sejumlah bola (biasanya 4-6 

bola) agar tidak membentur tanah. 

 Dari 6 bola tersebut setidaknya harus ada 1 yang tidak bisa didapat 

bek. 

 Ada seni yang cukup untuk bisa melempar bola ke titik jarak yang 

sempurna dari pemain belakang - salah satu tip yang bagus adalah 

bergerak bersama pemain bertahan dan menjatuhkan bola rendah di 

depan mereka. 

 Cara terbaik untuk mengakhiri latihan ini adalah bek dengan 

memainkan bola mudah setelah jumlah penggalian yang diperlukan 

5) Variasi  

 Minta bek mengejar 3 bola lalu mainkan satu dan sekali lagi kejar 3 

bola dan mainkan satu. 

 Tingkatkan tingkat kesulitan setiap penggalian hingga tujuannya 

hanya untuk menyentuh bola sebelum menyentuh pasir. 

6) Poin Penting 

 Dorong pemain bertahan untuk tetap rendah selama latihan. 

 Diskusikan dan latih teknik yang benar sebelum latihan untuk 

mencegah cedera saat menyelam. 

 Ingatkan pemain bertahan untuk segera bangkit setelah menyelam 

untuk merebut bola. 

 Ingatkan para atlet untuk JANGAN PERNAH menyerah pada bola - 

angin sering membawa bola yang menurut pikiran berada jauh ke 

belakang dalam jangkauan lengan. 

 Beri tahu atlet bahwa dua lengan lebih baik daripada satu, tetapi jika 

menggunakan satu lengan, coba gunakan lengan yang paling dekat 

dengan bola. 
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Gambar 95 Latihan Defense Commitment Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

7. Latihan Moving Together Drill (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 3 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: Hingga 8 atlet (4 per 

sisi) + pengamatan pelatih. Minimum: 2 atlet + asistensi pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan latihan ini adalah agar para atlet mengembangkan 

pemahaman tentang gagasan bahwa pasangan bergerak bersama 

untuk menutupi lapangan, dan penting bagi Anda untuk mengetahui 

di mana pasangan Anda berada setiap saat. Kadang-kadang 

bermanfaat pada awalnya untuk menempatkan elastis di sekitar 

pinggang para atlet untuk menonjolkan konsep 'bergerak bersama' 

ini 

4) Deskripsi 

Atlet atau pelatih berdiri di tengah lapangan di sisi net di sisi yang 

sama dengan atlet yang dalam posisi passing. 'Pelatih' yang 

menjalankan latihan kemudian menunjuk ke salah satu dari 4 sudut 

lapangan atau tengah belakang atau depan tengah. Pasangan tersebut 

bergerak bersama menuju tempat yang ditunjukkan oleh 'pelatih' 
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beberapa kali (mungkin 4 atau 5) sebelum bola bebas diperkenalkan 

untuk dimainkan. Beberapa atlet akan kelelahan setelah 4-5 gerakan 

dan akan membutuhkan bola bebas yang mudah, bagi atlet yang 

lebih bugar atau lebih berpengalaman, bal yang diperkenalkan bisa 

lebih sulit. Direkomendasikan agar bor ini dijalankan 3 kali setiap 

atlet menerima satu bola bebas dengan bola ketiga dilemparkan di 

antara dua atlet yang memaksa mereka untuk mengkomunikasikan 

siapa yang menguasai bola. 

5) Variasi  

Jalankan latihan dari sisi berlawanan dari jaring dan ubah 'bola 

bebas' dari bola yang dilempar menjadi bola bawah atau spike. 

Tambah jumlah gerakan yang diperlukan sebelum memasukkan bola 

bebas. 

6) Poin Penting 

Saat bergerak mundur, sangat penting bagi atlet untuk menjaga 

kontak mata dengan 'pelatih' (lihat teknik mundur dari latihan. Atlet 

perlu menjaga jarak sekitar 8 kaki dari satu sama lain selama 

gerakan. Pergerakan perlu dilakukan dengan intensitas dan 

kecepatan 100%. 

 
Gambar 96 Latihan Moving Together Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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8. Latihan Chase Line Shot Behind A Block (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: Sebanyak bola yang tersedia Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 8 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 3 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini mengembangkan kemampuan seorang atlet untuk 

mempertahankan bola yang digerakkan dengan keras dan mengejar 

tembakan garis lunak. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini seorang atlit menyerang baik tendangan sudut 

keras atau lemparan garis halus setelah dipasang oleh seorang atlit 

atau pelatih di net. 

 Bek bersiap untuk menggali lonjakan sudut keras atau mengejar 

garis. 

 Bola yang digali bisa ditangkap atau dimainkan oleh blocker. 

 Setelah menangkap bola, analisis kualitas penggalian dapat 

dilakukan serta penempatan blocker dalam persiapan untuk set 

tersebut. 

 Jika Anda memiliki 4 atlet, mereka dapat bermain reli setelah bola 

digali. 

 Pemblokir dapat menggunakan latihan ini sebagai kesempatan untuk 

belajar saat penyerang memainkan tembakan lunak dan mencoba 

meraih dengan satu tangan untuk menyentuhnya. 

5) Variasi  

 Bola bisa dimainkan setelah penggalian dilakukan. 

 Meningkatkan jumlah repetisi berturut-turut yang harus dimainkan 

oleh bek akan memperkenalkan elemen kebugaran ke dalam latihan. 

 Memiliki bek melayani bola sebelum masuk untuk bertahan akan 

menciptakan situasi yang lebih mirip permainan. 

 Bek bisa berlatih membuat juke ke garis sebelum bola dipukul. 

6) Poin Penting 

 Pembela harus berusaha untuk mengembangkan keadaan santai 

tetapi waspada karena tubuh yang tegang akan lambat bereaksi. 
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 Lihat latihan 7.5 untuk detail tentang teknik menggali bola yang 

digerakkan dengan keras, latihan 7.15 untuk menggali bola yang 

membutuhkan teknik lari dan latihan 7.1 untuk bola yang hanya bisa 

digali dengan satu tangan. 

 Bek harus memperhatikan bahasa tubuh penyerang untuk 

mendapatkan petunjuk di mana bola akan dipukul. 

 
Gambar 97 Latihan Chase Line Shot Behind A Block 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

9. Latihan Hard Line Defense Behind Block (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: sebanyak bola yang tersedia + bangku Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pengamatan pelatih  

 Maksimum: 6 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 3 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan latihan ini adalah agar pertahanan menjadi nyaman bergerak 

dari posisi bertahan awal ke garis untuk membuat permainan. 

4) Deskripsi 
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 Seorang atlet atau pelatih menyerang bola melewati pemblokir sudut 

di garis. 

 Bek mulai di tengah lapangan (atau di belakang blok, tergantung 

pada apa yang mereka sukai) dan saat blok bergerak untuk menutupi 

sudut bek bergerak ke garis. 

 Bek kemudian melakukan penggalian defensif dan bermain. 

 Awalnya penyerang harus memainkan tembakan yang konsisten di 

garis sampai bek merasa nyaman bergerak menyeberang untuk 

mendapatkan penggalian. Setelah bek menguasai rintik gerakan ini, 

penyerang dapat mengganti tembakan garis pendek dan dalam. 

 Sesuai latihan 7.8, bola yang digali bisa ditangkap atau dimainkan 

dan jika ada 4 atlet mereka bisa bermain reli setelah bola digali. 

5) Variasi  

 Bek bisa berlatih membuat juke ke sudut sebelum bola dipukul. 

 Bola bisa dimainkan setelah penggalian dilakukan. 

 Meningkatkan jumlah repetisi berturut-turut yang harus dimainkan 

oleh bek akan memperkenalkan elemen kebugaran ke dalam latihan. 

 Memiliki bek melayani bola sebelum masuk untuk bertahan akan 

menciptakan situasi yang lebih mirip permainan. 

6) Poin Penting 

 Pembela harus berusaha untuk mengembangkan keadaan santai 

tetapi waspada karena tubuh yang tegang akan lambat bereaksi. 

 Bek harus berusaha untuk mengurangi gerakan kepala saat bergerak 

ke dalam garis karena gerakan kepala tambahan akan membuat lebih 

sulit untuk menilai jarak dan kecepatan bola yang masuk. 

Pengaturan waktu perpindahan ke garis itu penting.  

 Pindah ke awal akan memberikan strategi dan bergerak terlalu 

lambat akan mengurangi peluang pemain bertahan untuk menggali 

bola yang digerakkan dengan keras. 



 

192 
 

 
Gambar 98 Latihan Hard Line Defense Behind Block 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

10. Latihan 2 Person Drill (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: sebanyak bola yang tersedia + bangku Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: 6 atlet + pelatih 

mengamati. Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk memungkinkan 2 atlet yang 

tidak memiliki individu lain untuk berlatih dengan kesempatan 

mendapatkan latihan permainan bertahan dan transisi 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini seorang atlet menyerang bola melewati jaring dari 

lemparannya sendiri ke arah rekan latihannya yang ditempatkan di 

pertahanan di sisi lain jaring. 

 Setelah memukul bola ke rekan latihan mereka, pemain penyerang 

melakukan sprint di bawah jaring dan mengatur peralihan play off 

yang digali mitra latihan mereka. 
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 Untuk pemain perantara, lonjakan langsung ke mitra pelatihan 

mereka mungkin sesuai. Atlet yang lebih mahir mungkin ingin 

mencoba latihan ini dengan serangan ke semua area lapangan. 

5) Variasi  

Penyerang / penyetel transisi dalam latihan ini mungkin ingin 

menelepon pasangannya ke mana mereka ingin bola dipukul. Bek 

bisa menggali bola dengan topspin berlebihan untuk membuat tugas 

transisi yang baik menjadi lebih sulit. 

6) Poin Penting 

 Penyerang harus berada di bawah jaring dengan cepat sehingga 

mereka dapat mengatur dirinya sendiri untuk set transisi. Saat 

mengatur bola, bahu harus menghadap target - ini sulit dalam latihan 

ini terutama jika penggalian di luar net. 

 Bek harus fokus untuk menggali bola di depan mereka pada 

ketinggian sedemikian rupa sehingga memberikan waktu kepada 

pasangannya untuk mendapatkan bola. 

 
Gambar 99 Latihan 2 Person Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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11. Latihan Rainbow Chase Down Drill (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: sebanyak bola yang tersedia + bangku Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atlet + pengamatan pelatih  

 Maksimum: 6 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 1 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk memberikan latihan kepada 

pemain bertahan untuk berbalik dan menggali bola yang telah 

dibentur dari belakang mereka. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini para atlit memulai di tengah lapangan dengan 

'pelatih' yang memiliki bola diantara mereka dan net. 

 'Pelatih' melempar bola melewati kepala pemain bertahan ke sudut 

lapangan. 

 Saat bola berada di udara, bek berbalik, ke arah yang memungkinkan 

bek melihat bola melewati bahu mereka dan melanjutkan untuk 

menggali bola kembali melewati kepala mereka ke tengah lapangan. 

 Pelatih menangkap bola untuk membahas kualitas penggalian atau 

mengatur bola untuk menyerang bek. 

 Awalnya bek harus tahu ke sudut mana bola akan dilempar tetapi bor 

dapat berlanjut ke titik di mana pelatih melempar ke salah satu sudut 

dalam 

5) Variasi  

 Bola bisa didorong melewati net ke salah satu sudut yang dalam. 

 Pemain bertahan bisa naik ke arah gawang untuk membuat 

penggalian lebih sulit.  

 Dengan 2 atlet di setiap sisi lapangan, latihan ini dapat digunakan 

untuk memulai permainan. 

6) Poin Penting 

 Pastikan para atlet fokus pada belokan dengan pusat gravitasi 

rendah, karena ini akan memungkinkan mereka menempuh lebih 

banyak tempat. 
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 Ketika atlet menyentuh bola, lengan mereka harus bergerak dari 

'pasir ke langit' dan mengarahkan bola kembali ke bahu mereka ke 

tengah lapangan. 

 Para atlet harus memiliki izin untuk sedikit menekuk siku selama 

gerakan ini untuk membantu membawa bola kembali ke lapangan. 

 
Gambar 100 Latihan Rainbow Chase Down Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

12. Latihan Bulk Defense Drill (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: sebanyak bola yang tersedia + bangku Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atlet + pengamatan pelatih  

 Maksimum: 6 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk memberikan tim defensif 

banyak permainan defensif dan transisi dalam jumlah waktu 

minimum. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini seorang atlet atau pelatih menggerakkan bola di 

tim bertahan dari kotak yang ditempatkan di sejumlah posisi berbeda 
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di sepanjang net. Awalnya bola harus diarahkan ke pemain bertahan 

tetapi harus berlanjut ke bola pendek dan dalam dan juga bola yang 

dipukul ke kedua sisi atlet. 

 Bergantung pada keterampilan dan tingkat kebugaran para pemain, 

Anda mungkin ingin menetapkan jumlah minimum permainan 

transisi yang berhasil yang perlu diselesaikan sebelum menyerang 

dari posisi yang berbeda. 

 Jika Anda memiliki banyak atlet, Anda dapat meminta mereka 

memukul dari kotak terpisah (jika Anda memiliki cukup kotak) dan 

Anda juga dapat memiliki pemain tambahan di jalur servis yang 

menunggu untuk masuk menggantikan pemain bertahan. 

5) Variasi  

 Tempatkan penanda di sisi berlawanan dari lapangan yang harus 

dipukul oleh penyerang. 

 Untuk atlet yang lebih berpengalaman, buatlah area yang diserang 

menjadi acak.  

 Suruhpenyerang mundur dari jaring dan pasang pemblokir untuk 

pembela untuk menyerang. 

6) Poin Penting 

 Para atlet perlu menerapkan pola pikir yang rileks tetapi waspada. 

 Atlet perlu diingatkan untuk berkomitmen pada bola, yang berarti 

memukul pasir jika perlu untuk menghentikan bola menyentuh 

tanah. 

 Ingatkan para atlet untuk memperhatikan lengan pemukul karena ini 

akan memberi mereka informasi mengenai ke mana arah bola akan 

dilempar. 
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Gambar 101 Latihan Bulk Defense Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

13. Latihan Shot Defense Drill (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6-12 bola + bangku Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 3 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 4 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat gerakan pertahanan 

ke garis dan melintasi sudut potong tembakan dari sudut lapangan 

dan permainan yang dihasilkan. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini seorang atlet atau pelatih menembak garis atau 

sudut secara acak untuk pemain bertahan yang ditempatkan di sudut 

tersebut. 

 Individu yang memukul harus mengingat bahwa biasanya akan ada 

pemblokir dan mereka mungkin perlu mengarahkan tembakan ke 

atas. 
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 Latihan ini sangat melelahkan sehingga disarankan agar seorang 

atlet hanya melakukan 3 - 5 kali berturut-turut sebelum beristirahat. 

 Jika atlet dapat mencapai bola dengan dua tangan, mereka harus 

menggunakan hanya satu lengan, lihat drill 7.1 untuk teknik. 

5) Variasi  

Atlet atau pelatih yang menyerang bola harus memukulnya langsung 

ke bek pada kesempatan acak untuk mengingatkan bek bahwa 

prioritas pertama mereka adalah tembakan sudut keras. Tambahkan 

seorang atlet tambahan ke lapangan untuk mengatur bola yang digali 

oleh bek. 

6) Poin Penting 

 Menunduk sebelum bola dipukul agar Anda bisa menempuh jarak 

yang lebih jauh dengan cepat. Jangan 'menyontek' yang berarti para 

atlet tidak boleh bergerak sampai mereka tahu kemana arah bola. 

 Diskusikan berapa banyak langkah yang harus dilakukan atlet untuk 

mencapai setiap bola. Jumlah anak tangga akan lebih banyak untuk 

garis daripada sudut karena jaraknya lebih besar. Jika penggaliannya 

sulit, atlet tidak boleh mempersulitnya dengan mencoba menjadi 

sempurna - angkat bola lurus ke atas. 

 
Gambar 102 Latihan Shot Defense Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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14. Latihan High Ball Defense (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 2-5 bola Minimum: 1 bola untuk setiap pasangan 

2) Peserta 

 Ideal: 1 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 4 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 1 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar atlit mendapatkan pengulangan 

tinggi dari bola-bola tinggi yang dipukul keras. Selain itu, bek 

berlatih teknik mundur. 

4) Deskripsi 

 Atlet mulai dengan membelakangi net. 

 Pelatih atau atlet memukul bola ke arah atlet dalam jarak satu hingga 

dua kaki dari wajah mereka dan atlet tersebut berusaha menangkap 

bola. 

 Salah satu cara untuk menggambarkan teknik ini adalah membuat 

atlet membayangkan bahwa mereka adalah kiper sepak bola yang 

mencegah bola melewati mereka. Setelah menangkap bola mereka 

bisa mengembalikannya kepada penyerang untuk pengulangan lagi. 

 Latihan dilakukan di net sehingga setiap bola yang meleset langsung 

mendarat di net. 

 Atlet kemudian maju untuk menangkap dan melempar bola ke atas 

dalam satu gerakan. 

 Untuk kemajuan terakhir, atlet memulai tepat di depan pemukul dan 

saat pemukul menampar bola, bek bergerak mundur ke arah net dan 

menggali bola yang mengenai wajah mereka. 

 Salah satu indikator permainan yang bagus adalah jika bek bisa 

menangkap bola sendiri karena ini mungkin berarti bola berada di 

depan dan tinggi. 

5) Variasi  

Buat latihan lebih acak dengan menyerang bola melewati net di bek 

yang mundur 

6) Poin Penting 

 Atlet harus diingatkan untuk memiliki tangan lebar yang kuat. 
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 Jari-jari harus mengarah ke satu sama lain daripada ke depan untuk 

menghindari cedera dan mengambil bola dari samping bukan dari 

depan. 

 Tangan harus rileks dan di depan tubuh. Untuk informasi lebih lanjut 

tentang teknik mengacu pada latihan 6.4. 

 Atlet harus memperhatikan lengan pemukul untuk mendapatkan 

informasi tentang kemana arah bola. 

 
Gambar 103 Latihan High Ball Defense 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

15. Latihan Passing On The Move (Menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6-12 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 4 atlet + pengamatan pelatih 

 Minimum: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar atlit mendapatkan waktu latihan 

untuk mengoper bola, yang pada dasarnya mengoper bola saat 

bergerak. Dalam kebanyakan kasus, disarankan agar atlet bergerak 
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lebih awal ke bola dan mendapatkan posisi stabil dan relatif tidak 

bergerak saat mengoper bola, tetapi ada beberapa contoh dalam 

permainan di mana operan run through sesuai 

4) Deskripsi 

 Dengan satu atlet di sudut pemblokiran net dan satu bek yang 

diposisikan di tengah lapangan, tembakan lembut dimainkan 

melewati blok ke bawah garis. 

 Bek kemudian berlari ke garis dan memainkan bola saat bergerak 

maju dan naik ke pemblokirannya. 

 Setelah atlet menguasai waktu dari permainan ini, penggaliannya 

akurat, bek kemudian dapat memainkan bola dari set blocker. 

5) Variasi  

 Untuk versi pemula dari pelatih latihan ini dapat melempar bola ke 

bawah garis kira-kira 6 kaki dari garis samping dan meminta atlet 

lari dari garis samping lain untuk memainkan bola. 

 Pelatih dapat memvariasikan kecepatan dan sudut tembakan untuk 

mempersulit pengaturan waktu bagi bek. 

6) Poin Penting 

 Fokus pada timing untuk memastikan bahwa saat memainkan bola 

Anda memiliki sikap yang seimbang dan bola tidak terlalu dekat 

atau jauh dari badan. 

 Dalam latihan ini bola dimainkan di luar tubuh sehingga atlet perlu 

diingatkan untuk memiringkan platform (bagian dalam bahu ke 

bawah) untuk mendapatkan sudut bola yang ideal. 

 Kuncinya bukanlah memperlambat atau berhenti saat memainkan 

bola, tetapi berlari melewati operan. 
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Gambar 104 Latihan Passing On The Move 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

16. Latihan Arm Digs (Menengah/Lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6-12 bola + bangku Minimum: 4 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atau 3 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 4 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 1 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar para atlit mendapatkan latihan 

dalam mengontrol penggalian hanya dengan menggunakan satu 

tangan. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini pemain bertahan mendapatkan posisi rendah dan 

menukik untuk mendapatkan bola yang dipukul tepat di luar area 

yang dapat ditutup dengan penggalian dua tangan. 

 Area yang diincar oleh atlet atau pelatih ditunjukkan dengan garis 

merah tipis. Mulailah dengan serangan yang lebih lambat dan 

lanjutkan ke arah yang lebih cepat. 
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 Awalnya mungkin bermanfaat untuk membuat bek mencoba 

menggali bola langsung melewati net seolah-olah memainkan bola 

seperti raket tenis di tangan mereka. 

 Setelah mereka menguasai ini, mereka dapat melatih mengarahkan 

bola ke atas dan menjaganya tetap di sisi gawang mereka sendiri. 

5) Variasi  

Untuk memajukan latihan ini bek bisa melakukan juke sebelum 

serangan dilakukan. 

6) Poin Penting 

 Ingatkan bek untuk tetap rendah sehingga mereka bisa menutupi 

lebih banyak tanah. 

 Lengan harus terbuka lebar dan rileks dengan telapak tangan 

menghadap ke atas. (atau setidaknya maju tetapi tidak ke bawah) 

Para atlet harus diingatkan untuk bergerak maju menuju bola. 

 
Gambar 105 Latihan Arm Digs 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

17. Latihan Zig Zag Defense On Ground (Menengah/Lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 3-5 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 
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 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: Sebanyak ruang yang memungkinkan 

 Minimal: 1 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari latihan ini adalah agar para atlet dapat berlatih 

melakukan penggalian satu lengan. 

4) Deskripsi 

 Seorang atlet atau pelatih melempar bola ke samping dan di depan 

atlet yang berlutut atau berdiri. 

 Melakukan latihan ini dari kaki lebih sulit secara teknis serta lebih 

melelahkan. 

 Setelah melempar bola ke depan atlet, 'pelatih' kemudian bergerak ke 

belakang dan kali ini melempar bola ke sisi lain tubuh atlet. 

 Dengan hanya satu atlet dan pelatih, bola dapat ditempatkan di tanah 

sebelum latihan dimulai, jika tidak atlet lain dapat menyerahkan bola 

kepada 'pelatih'. 

5) Variasi  

 Berdiri lebih maju dari pada berlutut. 

 Bola bisa dilempar secara acak ke salah satu sisi. 

 Atlet dapat diminta untuk bangkit dan memainkan bola terakhir yang 

digali. 

6) Poin Penting 

 Mengacu pada bor 7.1 untuk rincian tentang teknik penggalian satu 

lengan. 

 Belajar menggunakan tangan yang paling dekat dengan bola. 

 Jika menggali setiap bola dari posisi berdiri, pastikan Anda bangkit 

secepat mungkin di antara setiap permainan. 
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Gambar 106 Latihan Zig Zag Defense On Ground 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

 
(Scan kode QR 17 Defense Drills) 

H. Permainan yang Dimodifikasi 

Game yang dimodifikasi mengajarkan taktik dan strategi yang 

kurang dalam pendekatan tertutup 'yang berpusat pada keterampilan' atau 

'berpusat pada latihan'. Dalam lingkungan yang berpusat pada 

keterampilan, teknik sering diajarkan secara terpisah karena 'latihan' tidak 

mengharuskan atlet untuk memikirkan relevansi keterampilan tersebut 

dengan situasi permainan.  

Mengadopsi pendekatan yang berpusat pada permainan untuk 

pelatihan mungkin merupakan cara terbaik untuk mengembangkan 
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'kecerdasan permainan' terutama dalam bola voli pantai di mana kondisi 

lingkungan dapat berubah dari menit ke menit dan kemampuan untuk 

menyesuaikan akan berpengaruh signifikan pada kesuksesan.  

Pemula  

Game untuk pemula (terutama pemula muda) harus dimodifikasi 

untuk mempromosikan kesuksesan, memperpanjang reli, dan untuk 

kesenangan maksimal!  

Seringkali lebih berharga untuk mengajari para atlet pemahaman 

taktis tentang permainan sebelum menangani kinerja keterampilan. Para 

atlet kemudian mengalami kegembiraan dari permainan yang sebenarnya 

dan kemudian ketika mereka memahami mengapa setiap keterampilan itu 

penting, mereka mempelajari keterampilan individu lebih cepat dan dapat 

menerapkannya secara lebih efektif selama pertandingan. 

Menengah  

Permainan bisa mulai menjadi lebih 'regulasi' karena keterampilan 

yang berkembang dari para atlet secara alami mengarah pada reli yang 

lebih lama. Efektivitas latihan pencucian bagaimanapun tidak dapat 

diremehkan karena meningkatkan jumlah sentuhan pada bola dalam 

periode waktu tertentu dan bagus untuk belajar.  

Maju 

 Modifikasi pada aturan main tidak hanya untuk atlet yang masih 

'berkembang'. Banyak atlet tingkat lanjut menggunakan latihan pencucian 

yang dimodifikasi untuk meningkatkan ketahanan permainan atau untuk 

berfokus pada keterampilan khusus yang mereka rasa perlu mereka 

kembangkan.  

Dalam Bola Voli Pantai di mana kondisi lingkungan dapat berubah 

dari menit ke menit dan secara signifikan memengaruhi cara Anda 

bermain, pendekatan latihan yang berpusat pada permainan mungkin 

merupakan cara terbaik untuk mengembangkan 'kecerdasan pasir' Anda. 

Permainan yang dimodifikasi memberi atlet kesempatan untuk 

mempelajari taktik dan strategi yang tidak ada saat mengajarkan 

keterampilan secara terpisah. 

1. Latihan Movement Drill (pemula / menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6 - 12 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta 
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 Ideal: 6 atlet + asisten pelatih  

 Maksimum: 10 atlet + asisten pelatih 

 Minimum: 4 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Tujuan dari permainan ini untuk memperkuat konsep tim yang 

bergerak bersama untuk menutupi lapangan. 

Selain itu, ini adalah latihan yang sangat berat dan memberikan 

latihan yang sangat baik. 

4) Deskripsi 

 Jika permainan ini dimainkan dengan lebih dari 2 tim, satu sisi 

lapangan akan ditetapkan sebagai sisi pemenang dan sisi lainnya 

sebagai sisi pesaing. 

 Dalam kasus hanya dua tim, 'pelatih' akan mengarahkan gerakan 

secara bergantian dari satu tim ke tim lainnya. 

 Dalam kasus permainan yang melibatkan 3 atau lebih tim, tim di sisi 

pemenang akan menerima bola bebas setelah bergerak 3 kali seperti 

yang diperintahkan oleh 'pelatih' dan memainkan reli. 

 Jika mereka memenangkan reli, mereka mendapat satu poin, dan 

tetap berada di pihak pemenang. Jika mereka kalah dalam reli, 

mereka kembali ke sisi penantang saat tim yang memenangkan reli 

bergerak untuk menggantikan mereka. 

 Begitu sebuah tim mendapat lebih dari 3 poin, mereka kemudian 

bergerak sebanyak mereka memiliki poin. 

 Game biasanya akan menjadi 7 poin. 

5) Variasi  

 Pengenalan bola di antara para atlet akan meningkatkan tingkat 

kesulitan, sebagaimana yang mereka perlukan berkomunikasi siapa 

yang menguasai bola. 

 Daripada memasukkan bola bebas, bola turun bisa dimainkan 

melewati net. 

6) Poin Penting 

 Mengacu pada latihan 7.7 untuk poin pengajaran saat bergerak 

dalam latihan ini. 

 Atlet harus diingatkan untuk bernapas saat bergerak dan bernapas 

saat mendorong pasir.  
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 Atlet harus fokus pada mempertahankan teknik yang benar saat lelah 

jika tidak kesalahan akan merayap masuk. 

 
Gambar 107 Latihan Movement Drill 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

2. Latihan The Weakest Link (pemula / menengah) 

1) Perlengakapan 

Minimal: 1 bola Ideal: 2 atau 

2) Peserta 

Ideal: 5 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: 4 atlet per sisi + 

pengamatan pelatih. Minimum: 5 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Permainan seperti latihan ini memberikan latihan permainan kepada 

para atlet dengan berbagai mitra dan juga mengajari para atlet untuk 

mengevaluasi penyebab utama dari poin yang hilang. 

Atlet belajar bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas 

kesalahan mereka. 

4) Deskripsi 

Atlet bermain seperti yang mereka lakukan dalam permainan normal 

dengan atlet tambahan di pinggir lapangan. Pada akhir setiap reli, 

atlet yang bertanggung jawab atas kehilangan poin akan keluar dan 

digantikan oleh atlet yang menunggu di pinggir lapangan. Untuk 
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pemula, untuk mendorong penggunaan 3 kontak, Anda mungkin 

ingin memberikan poin untuk setiap kontak pada bola. Seringkali 

poin yang hilang disebabkan oleh kesalahan kumulatif oleh kedua 

pasangan tetapi demi latihan ini atlet perlu mengevaluasi siapa yang 

membuat kesalahan paling signifikan untuk menentukan siapa yang 

meninggalkan lapangan. 

5) Variasi  

Atlet dapat memulai dengan 10 poin dan kehilangan satu poin setiap 

kali mereka melakukan kesalahan - atlet terakhir yang memiliki poin 

yang menang. 

6) Poin Penting 

 Pelatih dapat memulai dengan mengevaluasi siapa 'mata rantai 

terlemah' dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, tetapi 

kemudian menyerahkan pekerjaan ini kepada para atlet- dengan cara 

ini para atlet belajar menilai sendiri. 

 Dorong para atlet untuk menguasai bola karena jika Anda 

'menguasai bola', kecil kemungkinan Anda bertanggung jawab atas 

kesalahan tersebut. 

 
Gambar 108 Latihan The Weakest Link 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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3. Latihan „Double Or Nothing’ (pemula / menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 4+ bola Minimum:3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 6 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 4 atlet + pelatih membantu 

3) Tujuan 

Game ini memungkinkan atlet mengambil risiko terkait perolehan 

poin. Selain itu, permainan ini disukai atlet yang memiliki kebugaran 

lebih baik. 

4) Deskripsi 

 Atlet memainkan reli seperti permainan normal. 

 Tim yang memenangkan reli mendapat kesempatan untuk 

'menggandakan' poin dengan menerima bola bawah. 

 Kedua hasil reli dalam poin yang berlipat ganda atau tidak sama 

sekali untuk tim yang memenangkan reli awal dan memilih untuk 

menggandakan. 

 Anda juga bisa memiliki permainan 'triple or nothing' di mana tim 

menerima bola ketiga. 

 Game ini memungkinkan tim untuk dengan cepat mendapatkan 

petunjuk. 

5) Variasi  

Atlet harus mulai di lapangan, atau berguling sekali atau melakukan 

sprint ke net lalu tempat sebelum menerima bola kedua dan ketiga. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus fokus pada mempertahankan teknik yang benar ketika 

lelah, jika tidak kesalahan akan merayap masuk. 

 Dorong atlet untuk mengevaluasi perasaan mereka dan juga 

mengevaluasi bagaimana perasaan tim lain untuk memandu 

keputusan mereka. 

 Dapatkan atlet untuk mengevaluasi bagaimana strategi mereka pada 

serangan dapat berubah ketika oposisi lelah. 
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Gambar 109 Latihan „Double Or Nothing’ 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

4. Latihan Add Up The Score (menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 4 bola Minimum: 1 atau 2 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: Hingga 6 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 4 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini memungkinkan atlet individu untuk bersaing satu sama 

lain dalam pengaturan permainan normal. Selain itu, setiap atlet 

mengetahui bahwa mereka akan menerima servis berurutan hingga 

kehilangan reli sehingga latihan ini mengandung elemen tantangan 

dan tekanan yang berbeda dari permainan normal. 

4) Deskripsi 

 Dalam latihan ini aturan permainan normal berlaku kecuali setiap 

atlet mendapat servis terus menerus sampai tim mereka kalah dalam 

reli. 
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 Servis kemudian diberikan kepada atlet nomor 2 sampai mereka 

kehilangan reli, dll. 

 Atlet menambah skor mereka setiap kali kesempatan untuk 

mencetak gol dari servis datang kepada mereka. 

 Servis yang terlewat dihitung sebagai poin untuk penerima. Atlet 

pertama yang mencapai 15 memenangkan permainan - pastikan 

setiap atlet mendapatkan jumlah peluang yang sama untuk mencetak 

gol. 

5) Variasi  

Anda dapat menentukan bahwa atlet mendapatkan 2 poin jika 

mereka mencetak gol dengan jenis pukulan tertentu. Jika servis yang 

terlewat tidak dihitung sebagai poin bagi penerima, permainan akan 

lebih sulit dan akan memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus fokus pada satu permainan dalam satu waktu. Atlet yang 

telah menerima beberapa servis secara berurutan harus fokus pada 

mempertahankan teknik yang benar ketika mereka mulai lelah, jika 

tidak kesalahan akan merayap masuk.  

 Atlet harus belajar menangani elemen tekanan yang berbeda yang 

muncul dengan mengetahui bahwa Anda menerima servis berulang. 

 
Gambar 110 Latihan Add Up The Score 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
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5. Latihan Short Serves / Rainbow Shots (menengah) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6-8 bola. Minimum: 4 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 8 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 12 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 6 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada servis pendek dan pukulan pelangi. 

4) Deskripsi 

 Para atlet di garis dasar melakukan servis singkat ke tim penerima. 

 Tim penerima memainkan bola dengan tembakan pelangi di atas 

kepala tim di seberang jaring. 

 Pasangan di setiap sisi jaring tidak bergantung satu sama lain - 

mereka TIDAK memainkan serangan satu sama lain. 

 Tim mendapatkan poin setiap kali serangan mereka mendarat di 3 

kaki terakhir lapangan. 

 Ini bisa dijalankan sebagai latihan atau diubah menjadi kompetisi 

tim. 

 Anda dapat memiliki tim yang bekerja bersama dan bersaing untuk 

menjadi grup pertama yang mengumpulkan 10 poin. Bergantian 

Anda dapat membuat tim bersaing untuk poin secara individu - jika 

Anda mendapatkan poin, Anda dapat tetap bertahan untuk terus 

mencetak gol. 

 Diagram hanya menunjukkan satu sisi latihan - hal yang sama akan 

terjadi dari sisi lain. 

5) Variasi  

Tambahkan target di setiap sudut dalam. 

6) Poin Penting 

 Melakukan servis pendek yang sulit akan membuat lawan lebih sulit 

untuk mencetak gol. 

 Dapatkan di bawah bola saat menyerang untuk menghasilkan 

tembakan pelangi yang lebih baik. 

 Pastikan Anda membalas serangan Anda setelah melewati servis 

singkat. 
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Gambar 111 Latihan Short Serves / Rainbow Shots 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

6. Latihan Old School – No Blocking (pemula hingga lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimal: 6-8 atlet (dengan format King and Queen)  

 Minimum: 4 atlet + observasi pelatih 

3) Tujuan 

Permainan ini berfokus pada pertahanan dengan kedua bek belakang 

dan merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan keterampilan 

antisipasi secara keseluruhan. 

4) Deskripsi 

Permainan dimainkan seperti biasa kecuali penyerang harus 

meninggalkan tanah di belakang garis 8 kaki yang telah ditarik di 

pasir. 

5) Variasi  

 Pindahkan garis ke 6 kaki. 
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 Buat game 2 sentuhan. 

 Membuat atlet jatuh ke tanah setiap kali bola melewati net. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus berada di posisi rendah dalam posisi bertahan sebelum 

bola dihubungi untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk 

berpindah ke setiap bola yang diserang menjauh dari mereka.  

 Para atlet harus fokus mencoba membaca di mana penyerang akan 

meletakkan bola. Cara mereka melakukan ini adalah dengan 

mengamati posisi bola di bahu penyerang, mengevaluasi 

kecenderungan pemukul, mengamati pendekatan pemukul untuk 

menentukan apakah bola akan dipukul keras atau lunak, 

mengevaluasi kondisi angin untuk menentukan tinggi dan rendah 

tembakan resiko. 

 
Gambar 112 Latihan Old School – No Blocking 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

7. Latihan Serve, Dig, Joust (menengah hingga lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 10 + bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati  
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 Maksimum: 8 atlet + asisten pelatih  

 Minimum: 4 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini berfokus pada side-out diikuti oleh keterampilan khusus 

yang dilakukan oleh bek dan pemblokir. 

Selain itu, latihan ini secara fisik menuntut dan merupakan latihan 

yang baik untuk mengembangkan daya tahan. 

4) Deskripsi 

 Latihan ini dimulai dengan melakukan servis dan bermain di luar reli 

normal. 

 Setelah reli berakhir pelatih kemudian menyerang bola ke arah bek 

tim penerima dan bola ini juga dimainkan. 

 Pelatih kemudian melemparkan sebuah bola ke atas di antara para 

blocker untuk mereka tandingi dan bola dimainkan. 

 Permainan kemudian diulang dengan servis tim lain. 

 Sejumlah opsi penilaian berbeda ada untuk permainan ini, salah 

satunya adalah tim mendapatkan poin setiap kali mereka menang 3 

dari 3. 

5) Variasi 

 Pelatih bisa membuat pemain bertahan dan pemain yang 

membbendung bermain di situasi mereka ingin para atlet berlatih. 

 Tingkatkan bola menjadi 5 dengan defender dan blocker 

mendapatkan masing-masing. 

6) Poin Penting 

 Atlet perlu fokus untuk tetap disiplin saat lelah. 

 Para atlet harus fokus pada satu reli pada satu waktu dan tidak 

berpikir jauh ke depan untuk pertandingan yang akan datang. 
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Gambar 113 Latihan Serve, Dig, Joust 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

8. Latihan Monarch Of The Court (pemula hingga lanjutab) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 10 + bola. Minimum: 4 bola 

2) Peserta 

Ideal: 6 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: Hingga 8 atlet + 

pengamatan pelatih. Minimum: 5 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini adalah variasi yang baik pada permainan normal tetapi 

dirancang untuk situasi di mana ada lebih dari 2 tim. 

4) Deskripsi 

 Latihan ini melibatkan penunjukan satu sisi lapangan sebagai sisi 

'poin' dan sisi lainnya sebagai sisi 'penantang'. 

 Para atlet bermitra dan melayani untuk memulai reli dari sisi 

'penantang'. 

 Jika tim yang melayani memenangkan reli, mereka bergerak 

melintasi net ke sisi 'poin' di mana mereka mendapat kesempatan 

untuk mendapatkan poin. 
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 Jika tim di sisi 'poin' memenangkan reli, mereka menerima satu poin 

dan tetap di sisi 'poin'. Tergantung pada fokus, aturan latihan dapat 

menetapkan bahwa penerima melakukan atau tidak mendapatkan 

poin untuk servis yang terlewat. 

 Jika servis yang terlewat tidak dihitung untuk poin, itu akan 

membuat pekerjaan tim mana pun di sisi 'poin' lebih sulit. 

 Juga aturan dapat menetapkan bahwa tim baik mendapatkan atau 

tidak mendapatkan poin untuk pindah ke sisi 'poin'. Opsi tambahan 

adalah menetapkan bahwa tim di sisi 'poin' diizinkan 2 kesalahan 

sebelum mereka keluar. 

5) Variasi  

Pelatih dapat mengarahkan bola ke tim di 'sisi poin' jika mereka 

menang dan mereka harus memenangkan untuk mendapatkan poin. 

6) Poin Penting 

Atlet perlu mempertimbangkan aturan servis dan mengubah strategi 

mereka di sekitarnya. Jika tidak ada penalti untuk kesalahan layanan 

maka akan bermanfaat untuk mengambil lebih banyak risiko. 

 
Gambar 114 Latihan Monarch Of The Court 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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9. Latihan Serve / Free Ball / Down Ball (pemula hingga lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6-12 bola Minimum: 3 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 8 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 4 atlet + asisten pelatih 

3) Tujuan 

Permainan ini membantu mengembangkan daya tahan, karena 

menuntut secara fisik. 

4) Deskripsi 

 Ada beberapa cara berbeda untuk menjalankan permainan ini 

tergantung pada tujuan pelatih dan keseimbangan keterampilan antar 

tim. 

 'Permainan seperti latihan ini dimulai dengan servis dan reli normal. 

 Maka satu opsi adalah membuat tim yang baru saja memenangkan 

reli menerima bola bebas untuk dimainkan kemudian menerima bola 

turun untuk dimainkan. 

 Jika tim menang 3 dari 3, mereka mendapat poin besar. Jika tim 

membagi skor 2: 1 atau 1: 2 maka itu adalah pencucian. 

 Setelah satu set 3 bola, servis bisa pergi ke tim lawan atau Anda bisa 

memilih tim yang menang 2 dari 3 memilih untuk melayani atau 

menerima. 

 Jika ada tim yang kuat dalam hal angin maka tim harus berganti sisi 

secara teratur. 

 Jika sebuah tim tidak berhasil memenangkan salah satu dari 3 reli, 

oposisi juga harus mendapatkan poin besar. 

 Pelatih dapat memulai sendiri bola bebas dan bola bawah atau 

mereka dapat melempar bola untuk pemain baik bola bawah atau 

bola bebas. 

5) Variasi 

 Anda bisa memainkan satu set 5 bola. 

 Servis yang terlewat dan tidak dihitung akan membuat lebih sulit 

untuk memenangkan poin besar. 

6) Poin Penting 

 Atlet harus fokus pada satu permainan dalam satu waktu. 
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 Ketika Anda lelah, Anda harus benar-benar fokus pada teknik Anda 

jika tidak kesalahan akan masuk. 

 Dapatkan atlet untuk mengevaluasi bagaimana strategi mereka pada 

serangan dapat berubah ketika oposisi lelah. 

 
Gambar 115 Latihan Serve / Free Ball / Down Ball 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

10. Latihan Baseball (pemula hingga lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 3-4 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pengamatan pelatih. Maksimum: 6 atlet + asisten 

pelatih. Minimum: 4 atlet + pengamatan pelatih 

3) Tujuan 

Latihan ini merupakan variasi permainan dengan sistem penilaian 

yang menyenangkan. 

4) Deskripsi 

Tim penerima = Tim pemukul . Tim melayani = Tim melempar. Ace 

= coret dan ganti. Servis yang terlewat adalah jalan kaki (satu base) 

 Jika tim penerima kalah dalam reli, itu adalah sebuah serangan 
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 Jika sebuah tim memenangkan reli, mereka mendapatkan satu basis. 

Tim penerima harus memenangkan 4 reli untuk mendapatkan home 

run dan satu poin. Setelah 3 pemogokan tim beralih dari melayani 

menjadi menerima.. Ketika tim datang untuk memukul lagi 

(menerima) mereka mulai lagi dengan basis kosong. Permainan 

dapat dimainkan dalam jumlah inning tertentu dan tim dengan run 

paling banyak menang. 

 Papan tulis pada awalnya mungkin berguna untuk membantu atlet 

muda memvisualisasikan apa yang terjadi di lapangan. 

5) Variasi  

Servis yang terlewat tidak dihitung karena jalan kaki akan 

mempersulit tim penerima (batting). 

6) Poin Penting 

Dorong para atlet untuk memvisualisasikan apa yang terjadi di 

lapangan setelah setiap reli dan mengevaluasi strategi mereka sesuai 

dengan itu. 

 
Gambar 116 Latihan Baseball 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-book) 
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11. Latihan Modified 1 On 1 (2 & 3 Touch Voleste) 

(menengah/lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: Sebanyak bola yang tersedia  

Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 2 atlet + pelatih mengamati 

 Maksimum: Hingga 4 atlet per lapangan + pengamatan pelatih  

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Latihan memberi atlit pengulangan yang maksimal pada passing 

lengan bawah, penggalian, pengaturan dan spiking. 

4) Deskripsi 

 Dalam permainan ini, para atlet memainkan permainan 2 sentuhan 

atau 3 sentuhan 1 lawan 1. 

 Ini perlu dimainkan di lapangan yang dimodifikasi (baik panjang dan 

tipis atau pendek dan gemuk). Pelatih melempar bola ke dalam dan 

reli dimainkan. 

 Atlet bisa melakukan dua atau tiga sentuhan pada bola. 

 Pemenang reli mendapat intinya. 

 Tim bermain untuk skor yang ditetapkan lalu beralih sisi. 

5) Variasi  

 Atlet bisa melayani bola. 

 Pelatih bisa melempar bola ke pemenang reli untuk memperebutkan 

poin ekstra. 

6) Poin Penting 

 Perhatikan lawan sebelum Anda memukul bola untuk melihat di 

mana mereka berada sehingga Anda dapat memainkan bola menjauh 

dari mereka. 

 Fokus pada memainkan operan dan maju ke arah net jika 

memainkan '3 sentuhan'. 

 Setelah setiap permainan dengan cepat kembali ke posisi awal untuk 

memberi diri Anda kesempatan terbaik untuk membuat permainan 

yang bagus pada bola berikutnya. 
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Gambar 117 Latihan Modified 1 On 1 (2 & 3 Touch Voleste) 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

12. Latihan Continuous Spiking Game (lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 2-3 bola Minimal: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati  

 Maksimum: 8 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Permainan ini berfokus pada pertahanan dengan dua bek belakang. 

Selain itu, latihan ini memperkuat kontrol bola dan dapat menjadi 

latihan yang menuntut fisik. 

4) Deskripsi 

 Game yang dimodifikasi ini mirip dengan bor menyerang 5.9 kecuali 

ini kompetitif daripada kooperatif. 

 Dalam permainan ini satu sisi hanya mengenai garis sedangkan sisi 

lainnya hanya mengenai sudut. 

 Aturan yang baik untuk diterapkan adalah setelah bola melewati 

jaring sebanyak 3 kali tim dapat mencetak gol dari serangan mereka. 
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5) Variasi  

 Jika satu tim secara signifikan lebih kuat maka Anda dapat 

mengadopsi aturan bahwa tim yang lebih kuat menerima bola acak 

dari lawan mereka tetapi dipaksa untuk menyerang bola kembali ke 

mereka. 

 lawan dengan kebalikan dari apa yang datang kepada mereka. 

 Atau Anda bisa memilikinya 

 Tim yang diizinkan untuk memukul bola dengan keras yang lain 

hanya harus memainkan tembakan lembut. 

6) Poin Penting 

 Waspada di mana targetnya dengan sering melihat ke lapangan 

lawan. 

 Turun rendah di pertahanan untuk memberi Anda kesempatan yang 

lebih baik untuk menggali bola yang tidak mengenai Anda secara 

langsung. 

 
Gambar 118 Latihan Continuous Spiking Game 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

13. Latihan Over On 1 (lannjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 3 + bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta 



 

225 
 

 Ideal: 3 atlet + pengamatan pelatih  

 Maksimum: 6 atlet + pengamatan pelatih  

 Minimum: 2 atlet + pendampingan pelatih 

3) Tujuan 

Ini adalah latihan yang bagus untuk meningkatkan kebugaran dan 

akurasi serangan. 

4) Deskripsi 

 Pelatih atau atlet memilih tempat yang harus diserang oleh 

penyerang (contoh menunjukkan sudut dalam) dan kemudian 

melakukan servis bola. 

 Para atlet menerima servis dan menyerang bola ke tempat yang 

dipilih. 

 Setelah melayani bola, pelatih bergerak ke tempat yang ditentukan 

dan bersiap untuk mempertahankan serangan yang akan datang. 

 Pelatih atau seorang atlet menggali bola yang terkena langsung 

kembali melewati net ke lawan di mana mereka mencoba 

memainkan reli lagi. Dengan pemain mahir, bola mungkin perlu soft 

shot jika tidak, reli akan berakhir dengan cepat. 

 Jika lonjakan meleset, server mendapatkan intinya. 

5) Variasi  

 Bintik yang lebih dekat ke gawang lebih sulit bagi penyerang. 

 Area target dapat dibuat lebih besar untuk memberikan keuntungan 

yang lebih besar bagi penyerang. 

6) Poin Penting 

 Para pemula harus fokus pada operan karena ini akan 

memungkinkan serangan yang lebih baik. 

 Atlet perlu diingatkan bahwa mereka harus mempertahankan 

pendekatan lonjakan normal (tidak langsung ke target) dan 

menggunakan pergelangan tangan untuk memutar bola jika perlu. 
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Gambar 119 Latihan Over On 1 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 

14. Latihan Standing Shot Game (lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 3 - 4 bola. Minimum: 1 bola 

2) Peserta 

Ideal: 4 atlet + pelatih mengamati. Maksimum: 8 atlet + pelatih 

mengamati. Minimum: 3 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Permainan ini terlihat mengembangkan permainan menembak 

dengan memaksa para atlet untuk memainkan bola di lapangan. 

Selain mengembangkan kontrol bola, itu juga memperkuat strategi 

menghadapi lawan sebelum memukul. 

4) Deskripsi 

 Aturan permainan normal berlaku kecuali atlet tidak diperbolehkan 

melompat. 

 Anda bisa membuat aturan tambahan seperti poin ganda untuk setiap 

bola yang menyentuh tanah tanpa disentuh oleh pemain untuk 

mendorong komitmen terhadap bola. 
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 Membuat mitra pengaturan untuk melakukan pengambilan gambar 

tertentu adalah aturan tambahan yang dapat Anda terapkan untuk 

meningkatkan komunikasi antar mitra. 

5) Variasi  

 Anda dapat membuat atlet naik ke setiap sisi net setelah bola 

melewati net. 

 Anda bisa membuat para atlit jatuh ke tanah setiap kali bola 

melewati net. 

6) Poin Penting 

 Kuncinya adalah melihat lawan secara konstan sehingga Anda tahu 

di mana mereka berada dan kemudian meletakkan kaki Anda di 

bawah bola sehingga Anda berada dalam posisi yang baik untuk 

memainkan pukulan apa pun. 

 Atlet harus memastikan bahwa mereka menjaga siku tetap tinggi saat 

menyerang bola. 

 Atlet perlu diingatkan untuk turun dan siap untuk bergerak sebelum 

tembakan dilakukan karena dalam latihan ini atlet tidak mungkin 

memukul bola secara langsung di lawan mereka. 

 
Gambar 120 Latihan Standing Shot Game 

 (Sumber : Beach Volleyball Drill-Book) 
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15. Latihan Additional Notes On Voleste (lanjutan) 

1) Perlengakapan 

Ideal: 6 - 12 bola Minimum: 1 bola 

2) Peserta 

 Ideal: Berapapun, hanya tergantung ruang  

 Maksimum: 12 atlet + pelatih mengamati  

 Minimum: 1 atlet + pelatih yang berpartisipasi 

3) Tujuan 

Tujuan utama permainan voleste adalah untuk meningkatkan 

keterampilan bertahan. 

4) Deskripsi 

 Umpan satu lawan satu (format yang baik untuk pemula di lapangan 

yang lebih kecil atau atlet tingkat lanjut di lapangan berukuran 

normal) 

 Satu lawan satu - dua operan (dua gundukan atau gundukan dan 

paku) Satu lawan satu - tiga sentuhan. 

 Two on two - one pass hanya di setiap sisi 'voleste' pendek / lebar 

menggunakan lapangan pendek / lebar. 'Voleste' sempit / panjang 

menggunakan lapangan sempit / panjang 

 Cross court 'voleste' di mana para atlet bermain dari satu sisi 

lapangan ke sisi lainnya 

Opsi Penilaian 

 Grup di setiap sisi net bermain melawan satu sama lain secara 

berpasangan atau sebagai individu untuk sejumlah poin. misalnya 

pemain tinggi di satu sisi dan pemain pendek di sisi lain. Individu 

atau tim pertama yang mendapatkan sejumlah poin. 

 Individu atau tim memulai dengan sejumlah poin dan kehilangan 

poin saat mereka melakukan kesalahan.  

 Seorang pemain yang membuat kesalahan keluar lapangan dan 

diganti sesuai dengan latihan tautan terlemah 8.2. Kembali ke sisi 

kuno mencetak gol untuk perubahan. 

 Memiliki sejumlah item di kedua sisi lapangan dan ketika satu tim 

memenangkan poin, mereka dapat mengambil item - ketika semua 

item hilang dari satu sisi, permainan selesai. 

 Jika satu tim lebih kuat maka beri mereka keunggulan poin. Tim 

pertama yang mengeja kata tertentu menang. 
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5) Poin Penting 

 Para atlet perlu diingatkan akan pentingnya mendapatkan posisi 

atletik dan melakukan aktivasi sebelum lawan membuat permainan 

mereka - ini berarti tidak hanya turun rendah tetapi siap untuk 

bergerak cepat ke bola. 

 Atlet juga harus belajar bahwa dalam situasi 1 lawan 1, kembali ke 

tengah lapangan setelah bermain akan memberi mereka kesempatan 

yang lebih baik untuk mencapai bola berikutnya karena mereka tidak 

membiarkan bagian lapangan mana pun tidak dijaga. 

 Mainkan bola menjauh dari lawan - buat mereka bergerak - semakin 

mereka bergerak semakin besar kemungkinan mereka membuat 

kesalahan. 

 
(Scan kode QR 15 Modified Game Drills) 

 

I. Ringkasan 

Latihan bolavoli pantai meliputi: latihan pemanasan, latihan servis, 

latihan passing, latihan mengumpan (toser), latihan serangan, latihan 

membendung dan bertahan, latihan bertahan dan modifikasi permainan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan bermain bolavoli pantai 

maka perlu juga bagi para pemain bolavoli pantai untuk dapa mengetahui 

berbagai variasi latihan dalam permainan bolavoli pantai untuk dapat 

tercapai tujuan permainan bolavoli pantai.    

 

J. Kegiatan Belajar 

Pilihlah jawaban di bawah yang benar dengan memberikan 

tanda silang (X)  

1.  Fungsi dari latihan pemanasan 
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a. Untuk mempersiapkan tubuh menghadapi performa tingkat 

tinggi, mengurangi kemungkinan terjadinya cedera dan juga 

memungkinkan para atlit. 

b. Agar para atlet menjaga sikap pantang menyerah dan pantang 

menyerah pada bola. 

c. Membantu mengembangkan komunikasi antar rekan satu tim 

d. Mengembangkan berbagai serangan 

2. Latihan ini membuat atlet bergerak sambil merasakan kondisi angin 

saat ini. Ini juga membantu para atlet mengembangkan kesadaran di 

mana bola berada bahkan ketika tidak terlihat langsung dan 

memperkuat posisi yang benar yang harus diterapkan atlet saat 

memainkan bola pendek. 

a. Latihan topspin and backspin passing 

b. Latihan Catch Behind In Lunge Position 

c. Latihan Blocker transition to set 

d. Latihan shot practice 

3. Latihan yang memiliki kendali penuh atas titik sehubungan dengan 

kenyataan bahwa bola dimulai adalah 

a. Seter  

b. Servis 

c. Smash 

d. Block  

4. Servis adalah tentang menciptakan peluang untuk mencetak poin. Ini 

merupakan latihan servis pada level 

a. Pemula 

b. Atlet  

c. Menengah 

d. Lanjutan 

5. Tujuan latihan topspin and backspin passing adalah  

a. Agar atlit mendapatkan kontrol bola yang lebih baik dengan 

operan lengan bawah dan khususnya mendapatkan pengalaman 

dan kepercayaan diri dalam memainkan bola dengan topspin atau 

backspin. 

b. Untuk mempersiapkan tubuh menghadapi performa tingkat 

tinggi, mengurangi kemungkinan terjadinya cedera dan juga 

memungkinkan para atlit. 
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c. Agar para atlet menjaga sikap pantang menyerah dan pantang 

menyerah pada bola. 

d. Membantu mengembangkan komunikasi antar rekan satu tim 

6. Latihan dasar yang melatih pengaturan tangan dan juga memberikan 

latihan kepada atlet untuk bergerak mundur dan menyamping di 

pasir. adalah  

a. One arm passing drill 

b. set and move 

c. shot practice 

d. Alternating passing drill 

7. Tujuan Latihan shot practice adalah 

a. Untuk memperkuat sudut pendekatan yang tepat terhadap 

serangan dan selain itu latihan ini membantu mengembangkan 

posisi lengan dan tangan yang baik untuk spike 

b. Agar atlit mendapatkan kontrol bola yang lebih baik dengan 

operan lengan bawah dan khususnya mendapatkan pengalaman 

dan kepercayaan diri dalam memainkan bola dengan topspin atau 

backspin. 

c. Membuat atlet bergerak sambil merasakan kondisi angin di 

lapangan 

d. Membantu tim memperoleh poin 

8. Latihan ini berfokus pada pengembangan kemampuan seorang atlit 

untuk mengatur pasangannya setelah melakukan blocking. Ini 

merupakan tujuan latihan 

a. Blocker transition to set 

b. One arm passing drill 

c. Set and move 

d. Shot practice 

9. Tujuan latihan ini adalah agar para atlet mengembangkan 

pemahaman tentang gagasan bahwa pasangan bergerak bersama 

untuk menutupi lapangan, dan penting bagi Anda untuk mengetahui 

di mana pasangan Anda berada setiap saat. Ini merupakan tujuan 

latihan  

a. Moving together drill 

b. Additional notes 

c. Pass and switch 
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d. One arm passing drill 

10. Yang merupakan Permainan yang Dimodifikasi dalam latihan 

bolavoli pantai adalah  

a. Movement drill 

b. Blocker transition to set 

c. Pass and switch 

d. Moving together drill 

 

Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan macam-macam latihan pemanasan dalam bolavoli pantai ! 

2. Sebutkan macam-macam latihan passing dalam bolavoli pantai ! 

3. Sebutkan macam-macam latihan servis dalam bolavoli pantai ! 

4. Sebutkan macam-macam latihan serangan dalam bolavoli pantai ! 
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Bab V 

Peraturan Permainan Bolavoli Pantai 
 

Tujuan 

1. Menjelaskan Peraturan permainan bolavoli pantai 

A. Permainan 

BAB I Fasilitas Dan Peralatan 

1. Area Bermain 

Area bermain termasuk lapangan bermain dan zona bebas. Itu akan 

menjadi persegi panjang dan simetris. 

1.1 Ukuran 

1.1.1 Lapangan bermain berbentuk persegi panjang berukuran 16 x 8 m, 

dikelilingi oleh zona bebas, dengan lebar minimal 3 m di semua 

sisinya. 

Ruang bermain gratis adalah ruang di atas area bermain yang bebas 

dari segala halangan. Ruang bermain bebas harus berukuran 

minimal 7 m dari permukaan permainan. 

1.1.2 Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, zona bebas minimal 

5 m dan maksimal 6 m dari garis akhir / garis samping. Ruang 

bermain bebas harus berukuran minimal 12,5 m dari 

permukaan permainan. 

1.2 Permukaan Lapangan 

1.2.1 Permukaan harus terdiri dari pasir yang rata, rata dan seragam, 

bebas dari bebatuan, cangkang, dan apa pun yang dapat mewakili 

risiko luka atau cedera pada para pemain. 

1.2.2 Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, pasir harus 

memiliki kedalaman setidaknya 40 cm dan terdiri dari butiran 

halus yang dipadatkan secara longgar. 

1.2.3 Permukaan permainan tidak boleh menimbulkan bahaya cedera 

pada para pemain. 

1.2.4 Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, pasir juga harus 

diayak hingga ukuran yang dapat diterima, tidak terlalu kasar, 

dan bebas dari batu dan partikel berbahaya. Seharusnya tidak 

terlalu halus hingga menimbulkan debu dan menempel di 

kulit. 
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1.2.5 Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, terpal untuk 

menutupi lapangan tengah direkomendasikan jika hujan. 

1.3 Garis- garis lapangan 

1.3.1 Semua garis memiliki lebar 5 cm. Garis-garis tersebut harus dari 

warna yang sangat kontras dengan warna pasir. 

1.3.2 Garis batas 

Dua garis samping dan dua garis akhir menandai lapangan 

permainan. Tidak ada garis tengah. Kedua garis samping dan ujung 

ditempatkan di dalam dimensi lapangan permainan. 

Garis lapangan harus berupa pita yang terbuat dari bahan tahan, 

dan jangkar yang terbuka harus dari bahan yang lembut dan 

fleksibel. 

1.4 Area 

Yang ada hanya lapangan bermain, zona servis, dan zona bebas 

yang mengelilingi lapangan bermain 

1.4.1 Zona servis merupakan area selebar 8 m di belakang garis akhir, 

yang memanjang hingga ke tepi zona bebas. 

1.5 Cuaca 

Cuaca tidak boleh menghadirkan bahaya cedera pada para pemain. 

1.6 Pencahayaan 

Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, yang dimainkan 

pada malam hari, pencahayaan di area bermain harus 1.000 

hingga 1.500 lux yang diukur pada 1 m di atas permukaan area 

bermain. 

2. Net 

2.1 Tinggi Dari Net 

2.1.1 Ditempatkan vertikal di tengah lapangan terdapat jaring yang 

puncaknya dipasang setinggi 2,43 m untuk pria dan 2,24 m untuk 

wanita. 

Catatan: Ketinggian jaring dapat bervariasi untuk kelompok usia 

tertentu sebagai berikut: 

Kelompok Umur Putri Putra  

16 tahun ke bawah 2,24 m 2,24 m 

14 tahun dan di bawah  2,12 m 2,12 m 

12 tahun ke bawah 2,00 m 2,00 m 
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2.1.2 Ketinggiannya diukur dari tengah lapangan bermain dengan batang 

pengukur. Tinggi jaring (di atas dua garis sisi) harus sama persis 

dan tidak boleh melebihi tinggi resmi lebih dari 2 cm. 

2.2 Struktur 

Jaring tersebut berukuran panjang 8,5 m dan lebar 1 m (+/- 3 cm) 

saat digantung kencang, ditempatkan secara vertikal di atas sumbu 

sempit di tengah lapangan permainan. 

Ini terbuat dari jaring persegi 10 cm. Di bagian atas dan bawahnya 

terdapat dua pita horizontal selebar 7-10 cm yang terbuat dari 

kanvas dua kali lipat, sebaiknya berwarna biru tua atau cerah, 

dijahit sepanjang panjangnya. Setiap ujung pita atas memiliki 

lubang untuk melewati kabel yang mengikat pita atas ke tiang 

untuk menjaga bagian atas jaring tetap kencang. 

Di dalam tali pengikat, ada kabel fleksibel di bagian atas dan kabel 

di bagian bawah untuk mengencangkan jaring ke tiang dan 

menjaga bagian atas dan bawah tetap kencang. Diizinkan untuk 

memasang iklan di pita horizontal jaring. 

Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, jaring berukuran 

8,0 m dengan mata jaring dan tanda yang lebih kecil 

ditampilkan di antara ujung jaring dan tiang dapat digunakan, 

asalkan visibilitas para atlet dan ofisial akan dipertahankan. 

Publisitas dapat dicetak pada item di atas sesuai peraturan 

FIVB. 

2.3 Pita Samping 

Dua pita berwarna, lebar 5 cm (lebar sama dengan garis lapangan) 

dan 1 m, diikat secara vertikal ke jaring dan ditempatkan tepat di 

atas setiap garis samping. Mereka dianggap sebagai bagian dari 

jaring.  

Iklan diizinkan di pita samping 

2.4 Antena 

Antena adalah batang fleksibel, panjang 1,80 m dan diameter 10 

mm, terbuat dari fiberglass atau bahan sejenis.  

Antena diikat di tepi luar setiap pita samping. Antena ditempatkan 

di sisi berlawanan dari jaring. 
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80 cm bagian atas setiap antena menjulur di atas jaring dan 

ditandai dengan garis-garis 10 cm dengan warna kontras, 

sebaiknya merah dan putih.  

Antena dianggap sebagai bagian dari jaring dan secara lateral 

membatasi ruang penyeberangan. 

2.5 Tiang 

2.5.1 Tiang-tiang penyangga jaring ditempatkan pada jarak 0,70-1,00 m 

di luar setiap garis samping. Tingginya 2,55 m dan lebih disukai 

dapat disesuaikan. 

Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, tiang-tiang 

penyangga jaring ditempatkan pada jarak 1 m di luar garis 

samping. 

2.5.2 Tiangnya bulat dan halus, dipasang ke tanah tanpa kabel. Tidak 

akan ada perangkat berbahaya atau menghalangi. Posting harus 

diberi bantalan. 

2.6 Peralatan Tambahan 

Semua peralatan tambahan ditentukan oleh peraturan FIVB. 

3. Bola 

3.1 Standar 

Bola harus berbentuk bola, terbuat dari bahan yang fleksibel (kulit, 

kulit sintetis, atau sejenisnya) yang tidak menyerap kelembapan, 

yaitu lebih sesuai untuk kondisi luar ruangan karena pertandingan 

dapat dimainkan saat hujan. Bola memiliki kandung kemih di 

dalamnya yang terbuat dari karet atau bahan serupa. Persetujuan 

bahan kulit sintetis ditentukan oleh peraturan FIVB. 

Warna: warna seragam terang atau kombinasi warna. Lingkar: 66 

sampai 68 cm. 

Berat: 260 hingga 280 g. 

Tekanan di dalam: 0,175 hingga 0,225 kg / cm 2 ( 171 hingga 221 

mbar atau hPa). 

3.2 Seragam Bola 

Semua bola yang digunakan dalam pertandingan harus memiliki 

standar yang sama mengenai lingkar, berat, tekanan, jenis, warna, 

dll. 

FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi harus dimainkan dengan 

FIVB bola yang disetujui, kecuali dengan persetujuan FIVB. 
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3.3 Sistem Tiga Bola 

Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, tiga bola harus 

bekas. Dalam hal ini, enam pemetik bola ditempatkan satu di 

masing-masing sudut zona bebas dan satu di belakang masing-

masing wasit. 

 

BAB II  

Peserta 

4. Tim 

4.1 Komposisi Tim 

4.1.1 Sebuah tim secara eksklusif terdiri dari dua pemain. 

4.1.2 Hanya dua pemain yang tercatat di lembar skor yang berhak 

berpartisipasi dalam pertandingan. 

4.1.3 Salah satu pemainnya adalah kapten tim yang akan dicantumkan di 

lembar skor. 

4.1.4 Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, pemain tidak 

diperbolehkan untuk menerima bantuan eksternal atau 

pelatihan selama pertandingan (Pengecualian: lihat Peraturan 

Khusus untuk Kompetisi Usia dan untuk Tahap 1 dan 2 dari 

Piala Kontinental). 

4.2 Lokasi Tim 

Area tim (masing-masing termasuk dua kursi) harus berjarak 5 m 

dari pinggir lapangan, dan tidak lebih dekat dari 3 m dari meja 

pencatat skor. 

4.3 Peralatan 

Perlengkapan pemain terdiri dari celana pendek atau baju renang. 

Jersey atau "tank-top" adalah opsional kecuali jika ditentukan 

dalam Peraturan Turnamen. Pemain bisa memakai topi / penutup 

kepala. 

4.3.1 Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, pemain dari tim 

tertentu harus mengenakan seragam dengan warna dan gaya 

yang sama sesuai dengan peraturan turnamen. Seragam 

pemain harus bersih. 

4.3.2 Pemain harus bermain tanpa alas kaki kecuali jika diizinkan oleh 

wasit pertama. 



 

238 
 

4.3.3 Kaus pemain (atau celana pendek jika pemain diizinkan bermain 

tanpa kaus) harus diberi nomor 1 dan 2. 

4.3.3.1 Nomor harus ditempatkan di dada (atau di depan celana pendek). 

4.3.3.2 Nomor harus berwarna kontras dengan seragam dan tinggi 

minimal 10 cm. Garis yang membentuk angka harus memiliki 

lebar minimal 1,5 cm. 

4.4 Perubahan Peralatan 

Jika kedua tim tiba di pertandingan dengan mengenakan kaus 

dengan warna yang sama, lemparan harus dilakukan untuk 

menentukan tim mana yang akan berganti.  

Wasit pertama dapat mengizinkan satu atau lebih pemain: bermain 

dengan kaus. 

4.4.1 kaki dan / atau sepatu, 

4.4.2 untuk mengganti kaus basah di antara set dengan syarat yang baru 

juga ikuti peraturan turnamen dan FIVB. 

4.4.3 Jika diminta oleh seorang pemain, wasit pertama dapat 

mengizinkannya untuk bermain dengan kaos dalam dan celana 

latihan. 

4.5 Obyek Yang Dilarang 

4.5.1 Dilarang memakai benda yang dapat menyebabkan cedera atau 

memberikan keuntungan artifisial bagi pemain. 

4.5.2 Pemain dapat memakai kacamata atau lensa dengan resiko 

ditanggung sendiri. 

4.5.3 Bantalan kompresi (perangkat pelindung cedera yang dilapisi) 

dapat dipakai untuk perlindungan atau penyangga. 

Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi untuk senior, 

perangkat atau pakaian dalam yang terlihat ini harus memiliki 

warna yang sama sebagai bagian dari seragam. 

5. Pemimpin Tim 

Kapten tim bertanggung jawab untuk menjaga perilaku tim dan 

disiplin. 

5.1 Kapten 

5.1.1 SEBELUM PERTANDINGAN, kapten tim: 

a) Menandatangani lembar skor. 

b) Mewakili timnya dalam undian. 
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5.1.2 Selama pertandingan, hanya kapten yang berwenang untuk 

berbicara dengan wasit saat bola tidak dimainkan dalam tiga kasus 

berikut: 

5.1.2.1 Untuk meminta penjelasan tentang penerapan atau interpretasi 

Aturan; jika penjelasan tidak memuaskan nahkoda, maka 

nakhoda harus segera menginformasikan kepada nakhoda st wasit 

keinginannya untuk Protes; 

5.1.2.2 untuk meminta otorisasi: 

a) untuk mengganti seragam atau peralatan, 

b) untuk memverifikasi jumlah pemain yang melayani, 

c) untuk memeriksa net, bola, permukaan dll., 

d) untuk menyetel kembali garis lapangan; 

5.1.2.3 untuk meminta time-out. 

Catatan: pemain harus memiliki otorisasi dari wasit untuk 

meninggalkan area bermain. 

5.1.3 DI AKHIR PERTANDINGAN: 

5.1.3.1 Kedua pemain berterima kasih kepada wasit dan lawan. Kapten 

menandatangani lembar skor untuk mengesahkan hasil; 

5.1.3.2 Jika kapten sebelumnya meminta Protokol Protes melalui wasit 

pertama dan ini belum berhasil diselesaikan pada saat terjadinya, 

ia memiliki hak untuk mengonfirmasinya sebagai protes tertulis 

resmi, yang dicatat pada lembar skor di akhir pertandingan. 

BAB III  

Format Bermain 

6. Untuk Mencetak Satu Poin, Untuk Memenangkan Satu Set 

Dan Pertandingan 

6.1 Untuk Mencetak Satu Poin 

6.1.1 Poin  

Sebuah tim mencetak satu poin: 

6.1.1.1 Dengan berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan; ketika tim 

6.1.1.2 lawan melakukan kesalahan; 

6.1.1.3 saat tim lawan menerima penalti. Kesalahan 

6.1.2 Kesalahan  

Sebuah tim melakukan kesalahan dengan membuat tindakan 

bermain yang bertentangan dengan aturan (atau dengan 
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melanggarnya dengan cara lain). Wasit menilai kesalahan dan 

menentukan konsekuensinya sesuai dengan aturan: 

6.1.2.1 Jika dua atau lebih kesalahan dilakukan secara berturut-turut, 

hanya yang pertama yang dihitung; 

6.1.2.2 jika dua atau lebih kesalahan dilakukan oleh lawan secara 

bersamaan, dua kesalahan dihentikan dan reli diulang. 

6.1.3 Reli dan menyelesaikan reli 

Sebuah reli adalah urutan aksi permainan dari saat servis dipukul 

oleh server sampai bola keluar dari permainan. SEBUAH reli 

selesai adalah urutan tindakan bermain yang menghasilkan 

pemberian satu poin. Ini termasuk: 

• penghargaan hukuman  

• hilangnya layanan untuk hit layanan yang dilakukan setelah 

batas waktu. 

6.1.3.1 Jika tim yang melayani memenangkan reli, ia mencetak satu poin 

dan terus melakukan servis. 

6.1.3.2 Jika tim penerima memenangkan reli, ia mencetak satu poin dan 

harus melayani selanjutnya. 

6.2 Untuk Memenangkan Set 

Satu set (kecuali 3 penentu rd set) dimenangkan oleh tim yang 

mencetak skor pertama 21 poin dengan keunggulan minimal dua 

poin. Jika seri 20-20, permainan dilanjutkan sampai keunggulan 

dua poin tercapai (22-20; 23-21; dll). 

6.3 Untuk Memenangkan Pertandingan 

6.3.1 Pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan dua set. 

6.3.2 Dalam kasus seri 1-1, penentuan 3 rd set dimainkan hingga 15 poin 

dengan keunggulan minimum 2 poin. 

6.4 Kegagalan dan Tim Tidak Lengkap 

6.4.1 Jika sebuah tim menolak untuk bermain setelah dipanggil untuk 

melakukannya, itu dinyatakan default dan membatalkan 

pertandingan dengan hasil 0-2 untuk pertandingan tersebut dan 0-

21, 0-21 untuk setiap set. 

6.4.2 Sebuah tim yang tidak muncul di lapangan permainan tepat waktu 

dinyatakan gagal. 

6.4.3 Sebuah tim yang dinyatakan TIDAK LENGKAP untuk set atau 

untuk pertandingan tersebut, kehilangan set atau pertandingan 
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tersebut. Tim lawan diberi poin, atau poin dan set, yang dibutuhkan 

untuk memenangkan set atau pertandingan. Tim yang tidak 

lengkap mempertahankan poin dan setnya. 

Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, setiap kali format 

Pool Play diterapkan, Aturan 6.4 di atas dapat tunduk pada 

modifikasi seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 

Kompetisi Khusus yang dikeluarkan oleh FIVB pada 

waktunya, menetapkan modalitas yang harus diikuti untuk 

memperlakukan default dan kasus tim yang tidak lengkap. 

7. Struktur Permainan 

7.1 Lemparan 

Sebelum pemanasan resmi, wasit pertama melakukan lemparan 

untuk memutuskan servis pertama dan sisi lapangan pada set 

pertama. 

7.1.1 Lemparan dilakukan di hadapan dua kapten tim, jika sesuai 

7.1.2 Pemenang undian memilih 

BAIK 

7.1.2.1 hak untuk servis atau menerima servis, 

ATAU 

7.1.2.2 Sisi lapangan permainan 

Yang kalah mengambil pilihan yang tersisa. 

7.1.2.3 Pada set kedua, pecundang pada set pertama akan memiliki 

pilihan a),b) 

Lemparan baru akan dilakukan untuk set penentuan. 

7.2 Sesi Pemanasan 

Sebelum pertandingan, jika tim sebelumnya memiliki lapangan 

bermain lain yang dapat mereka gunakan, mereka akan memiliki 

waktu pemanasan resmi selama 3 menit di depan net; jika tidak, 

mereka mungkin punya waktu 5 menit. 

7.3 Susunan Tim 

7.3.1 Kedua pemain dari masing-masing tim harus selalu bermain. 

7.4 Posisi 

Pada saat bola dipukul oleh server, setiap tim harus berada di 

dalam lapangannya sendiri (kecuali server). 

7.4.1 Para pemain bebas memposisikan diri. Tidak ada posisi yang 

ditentukan di pengadilan. 
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7.5 Kesalahan Posisi 

7.5.1 Tidak ada kesalahan urutan posisi. 

7.6 Servis  

7.6.1 Urutan servis harus dipertahankan selama set (sebagaimana 

ditentukan oleh kapten tim segera setelah lemparan). 

7.6.2 Ketika tim penerima telah mendapatkan hak untuk melakukan 

servis, para pemainnya “merotasi” satu posisi. 

7.7 Kesalahan servis 

7.7.1 Kesalahan urutan layanan dilakukan ketika layanan tidak dibuat 

sesuai dengan urutan layanan. Tim diberi sanksi dengan poin dan 

layanan kepada lawan. 

7.7.2 Pencetak gol harus dengan benar menunjukkan urutan layanan dan 

memperbaiki server yang salah sebelum peluit untuk layanan. 

BAB IV  

Aksi Bermain 

8. States Of Play 

8.1 Bola Dimainkan 

Bola sedang dimainkan sejak pukulan servis resmi dilakukan oleh 

wasit pertama 

8.2 Bola Keluar dari Perminan 

Bola keluar dari permainan pada saat kesalahan disiul oleh salah 

satu wasit; dengan tidak adanya kesalahan, pada saat peluit 

berbunyi. 

8.3 Bola “Dalam” 

Bola “dalam” jika sewaktu-waktu bersentuhan dengan permainan, 

permukaan, sebagian bola menyentuh lapangan, termasuk 

menyentuh garis batas. 

8.4 Bola “Keluar” 

Bola "keluar" saat: 

8.4.1 jatuh ke tanah sepenuhnya di luar garis batas (tanpa 

menyentuhnya); 

8.4.2 menyentuh benda di luar lapangan, atau orang di luar permainan; 

8.4.3 menyentuh antena, tali, tiang atau jaring itu sendiri di luar pita 

samping; 



 

243 
 

8.4.4 melintasi bidang vertikal jaring baik sebagian atau seluruhnya di 

luar ruang penyeberangan selama servis atau selama pukulan 

ketiga dari tim (pengecualian: Aturan 10.1.2). 

8.4.5 melintasi sepenuhnya ruang bawah di bawah jaring. 

9. Memainkan Bola 

Setiap tim harus bermain dalam area bermain dan ruang 

bermainnya sendiri (kecuali Aturan 10.1.2). 

Namun, bola dapat diambil dari luar zona bebas. 

9.1 Pukulan Tim 

Pukulan adalah setiap kontak dengan bola oleh pemain yang 

sedang bermain.  

Setiap tim berhak mendapatkan maksimal tiga pukulan untuk 

mengembalikan bola melewati net. Jika lebih banyak digunakan, 

tim melakukan kesalahan "EMPAT PUKULAN".  

Serangan tim ini tidak hanya mencakup pukulan yang disengaja 

oleh pemain, tetapi juga kontak yang tidak disengaja dengan bola. 

9.1.1 KONSEKUTIF KONTAK 

Seorang pemain tidak boleh memukul bola dua kali berturut-turut 

(pengecualian, lihat Aturan: 9.2.2.2, 9.2.2.3, 14.2 dan 14.4.2). 

9.1.2 KONTAK SIMULTAN 

Dua pemain dapat menyentuh bola pada saat yang bersamaan. 

9.1.2.1 Ketika dua rekan tim menyentuh bola secara bersamaan, itu 

dihitung sebagai dua pukulan (dengan pengecualian 

pemblokiran). 

Jika mereka meraih bola tetapi hanya satu dari mereka yang 

menyentuhnya, satu pukulan dihitung. 

Jika pemain bertabrakan, tidak ada kesalahan yang dilakukan. 

9.1.2.2 Ketika dua lawan menyentuh bola secara bersamaan di atas net 

dan bola tetap dalam permainan, tim yang menerima bola berhak 

atas tiga pukulan lagi. Jika bola seperti itu "keluar", itu adalah 

kesalahan tim di sisi lawan. 

9.1.2.3 Jika pukulan dua lawan yang serentak melewati net menyebabkan 

kontak yang lebih lama dengan bola, permainan dilanjutkan. 

9.1.2.4 Jika bola mengenai antena setelah dipukul secara bersamaan oleh 

dua lawan melewati net, reli harus diulang. 

9.1.3 Pukulan Terbantu  
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Di dalam area permainan, seorang pemain tidak diijinkan untuk 

mengambil dukungan dari rekan satu tim atau struktur / benda 

apapun untuk memukul bola.  

Namun, pemain yang akan melakukan kesalahan (menyentuh net 

atau mengganggu lawan, dll.) Dapat dihentikan atau ditahan oleh 

rekan satu timnya. 

9.2 Karakteristik Pukulan 

9.2.1 Bola bisa saja menyentuh bagian tubuh manapun. 

9.2.2 Bola tidak boleh ditangkap atau dilempar. Itu bisa rebound ke 

segala arah. 

9.2.2.1 Kontak Simultan: 

Bola dapat menyentuh berbagai bagian tubuh, asalkan kontak 

terjadi secara bersamaan. 

9.2.2.2 Kontak berurutan: 

Pada pukulan pertama tim, asalkan tidak dilakukan secara 

overhand dengan jari) kontak berurutan diizinkan asalkan kontak 

terjadi selama satu aksi Selama pukulan pertama tim jika 

dimainkan secara overhand menggunakan jari, bola TIDAK 

boleh menyentuh jari / tangan secara berurutan, bahkan jika 

kontak terjadi selama satu tindakan. 

9.2.2.3 Namun, saat memblokir, kontak yang berurutan dapat dibuat oleh 

satu atau lebih banyak pemain, asalkan terjadi selama satu aksi 

9.2.2.4 Kontak yang diperluas: 

Dalam aksi defensif dari bola yang digerakkan dengan keras, 

kontak bola dapat diperpanjang sesaat bahkan jika aksi jari 

overhand digunakan. 

9.3 Kesalahan Dalam Memainkan Bola 

9.3.1 EMPAT PUKULAN : tim memukul bola empat kali sebelum 

mengembalikannya. 

9.3.2 PUKULAN YANG DIBANTU: pemain mengambil dukungan dari 

rekan satu tim atau struktur / objek apa pun untuk memukul bola di 

dalam area permainan. 

9.3.3 MENANGKAP : bola ditangkap dan / atau dilempar; itu tidak 

pulih dari pukulan. (Pengecualian 9.2.2.1, 9.2.2.2). 

9.3.4 KONTAK GANDA: pemain memukul bola dua kali berturut-turut 

atau bola menyentuh berbagai bagian tubuhnya secara berurutan. 
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10. Bola Di Net 

10.1 Bola Melewat Jaring 

10.1.1 Bola yang dikirim ke lapangan lawan harus melewati net dalam 

ruang crossing. Ruang penyeberangan adalah bagian dari bidang 

vertikal jaring yang dibatasi sebagai berikut: 

10.1.1.1 di bawah, di atas jaring; 

10.1.1.2 di samping, di dekat antena, dan perluasan imajinernya; 

10.1.1.3 di atas, dekat langit-langit atau bangunan (jika ada). 

10.1.2 Bola yang telah melewati bidang net ke zona bebas lawan 

seluruhnya atau sebagian melalui ruang luar, dapat dimainkan 

kembali dalam pukulan tim, dengan ketentuan: 

10.1.2.1 Bola saat dimainkan kembali melintasi bidang vertikal net lagi 

secara total, atau sebagian melalui ruang luar di sisi lapangan 

yang sama. 

Tim lawan tidak dapat mencegah tindakan tersebut. 

10.1.3 Bola “keluar” saat melewati sepenuhnya ruang bawah di bawah 

net. 

10.1.4 Seorang pemain, bagaimanapun, dapat memasuki lapangan lawan 

untuk memainkan bola sebelum melewati luar ruang 

penyeberangan, atau sebelum sepenuhnya melewati ruang bawah. 

10.2 Bola Menyentuh Net 

Saat melintasi jaring, bola bisa menyentuhnya. 

10.3 Bola Di Net 

10.3.1 Sebuah bola yang masuk ke net dapat dipulihkan dalam batas 

ketiganya pukulan tim. 

10.3.2 Jika bola merobek mata jaring atau merobeknya, reli dibatalkan 

dan diulangi. 

11. Pemain Di Net 

11.1 Mencapai Di Luar Jaring 

11.1.1 Dalam pemblokiran, seorang pemain boleh menyentuh bola di luar 

net, asalkan ia tidak mengganggu permainan lawan, sebelum atau 

selama pukulan serangan yang terakhir. 

11.1.2 Setelah serangan terjadi, pemain diizinkan untuk mengoper 

tangannya ke luar net, asalkan kontak telah dibuat di dalam ruang 

bermainnya sendiri. 

11.2 Penetrasi Ke Ruang Lawan, Lapangan Dan Atau Zona Bebas 
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11.2.1 Seorang pemain dapat memasuki ruang lawan, lapangan dan / atau 

zona bebas, asalkan tidak mengganggu permainan lawan. 

11.3 Kontak Dengan Net 

11.3.1 Kontak dengan net oleh pemain di antara antena, selama aksi 

memainkan bola, adalah kesalahan. 

Kontak dengan net oleh pemain di antara antena, selama aksi 

memainkan bola, adalah kesalahan. 

11.3.2 Pemain boleh menyentuh tiang, tali, atau benda lain di luar antena, 

termasuk jaring itu sendiri, asalkan tidak mengganggu permainan. 

11.3.3 Saat bola didorong ke gawang, menyebabkannya menyentuh 

lawan, tidak ada kesalahan yang dilakukan. 

11.4 Kesalahan Pemain Di Net 

11.4.1 Seorang pemain menyentuh bola atau lawan di ruang lawan 

sebelum atau selama serangan serangan lawan. 

11.4.2 Seorang pemain mengganggu permainan lawan saat melakukan 

penetrasi ke dalam ruang lawan di bawah jaring. 

11.4.3 Seorang pemain mengganggu permainan dengan (antara lain): 

 menyentuh jaring antara antena atau antena itu sendiri selama 

aksinya memainkan bola 

 menggunakan jaring di antara antena sebagai penyangga atau 

bantuan penstabil 

 menciptakan keunggulan yang tidak adil atas lawan dengan 

menyentuh jaring 

 membuat tindakan yang menghalangi upaya sah lawan untuk 

memainkan bola, 

 menangkap / menahan jaring 

Setiap pemain yang dekat dengan bola saat dimainkan, dan 

siapa yang mencoba memainkannya, dianggap sedang 

memainkan bola, bahkan jika tidak ada kontak yang dibuat 

dengannya. Namun, menyentuh jaring di luar antena tidak 

dianggap sebagai kesalahan (kecuali untuk Aturan 9.1.3.) 

12. Servis  

Servis adalah tindakan memainkan bola oleh pemain servis yang 

tepat ditempatkan di zona servis. 

12.1 Servis Pertama Dalam Satu Set 
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12.1.1 Servis pertama satu set dilakukan oleh tim yang ditentukan oleh 

lemparan. 

12.2 Urutan Servis 

12.2.1 Para pemain harus mengikuti urutan servis yang dicatat pada 

lembar skor. 

12.2.2 Setelah servis pertama dalam satu set, pemain yang akan 

melakukan servis ditentukan sebagai berikut: 

12.2.2.1 ketika tim yang melayani memenangkan reli, pemain yang 

bertugas sebelumnya, melakukan servis lagi. 

12.2.2.2 ketika tim penerima memenangkan reli, ia berhak untuk 

melakukan servis dan pemain yang terakhir kali tidak melakukan 

servis akan melakukan servis. 

12.3 Otorisasi Servis 

Wasit pertama mengotorisasi layanan, setelah memeriksa keduanya 

tim siap untuk bermain dan server menguasai bola. 

12.4 Pelaksanaan Servis 

12.4.1 Bola harus dipukul dengan satu tangan atau bagian lengan mana 

pun setelah dilempar atau dilepaskan dari tangan. 

12.4.2 Hanya satu lemparan atau pelepasan bola yang diperbolehkan. 

Memindahkan bola di tangan diizinkan. 

12.4.3 Server dapat bergerak bebas di dalam zona layanan. Pada saat 

layanan mengenai atau lepas landas untuk layanan lompat, server 

tidak boleh menyentuh lapangan (termasuk garis akhir) atau tanah 

di luar zona layanan. Kakinya mungkin tidak berada di bawah garis 

akhir. 

Setelah pukulan, dia dapat melangkah atau mendarat di luar zona 

servis, atau di dalam lapangan. Jika garis bergerak karena pasir 

didorong oleh server, itu tidak dianggap sebagai kesalahan. 

12.4.4 Server harus memukul bola dalam 5 detik setelah wasit pertama 

meniup peluit untuk servis. 

12.4.5 Servis yang dilakukan sebelum peluit wasit dibatalkan dan 

diulangi. 

12.4.6 Jika bola, setelah dilempar atau dilepaskan oleh server, mendarat 

tanpa disentuh atau ditangkap oleh server, itu dianggap sebagai 

servis. 

12.4.7 Tidak ada upaya layanan lebih lanjut yang akan diizinkan. 



 

248 
 

12.5 Penyaringan 

12.5.1 Seorang pemain dari tim yang melayani tidak boleh mencegah 

lawan, melalui penyaringan individu, untuk melihat server DAN 

jalur penerbangan bola. 

12.5.2 Seorang pemain dari tim servis membuat layar dengan 

melambaikan tangan, melompat atau bergerak ke samping selama 

pelaksanaan servis, dan dengan demikian menyembunyikan server 

dan jalur terbang bola. 

12.6 Kesalahan Yang dibuat Saat Servis 

12.6.1 Kesalahan servis  

Kesalahan berikut menyebabkan perubahan layanan. Server: 

12.6.1.1 melanggar perintah layanan, 

12.6.1.2 tidak menjalankan layanan dengan benar. 

12.6.2 Kerusakan setelah layanan dilanda 

Setelah bola dipukul dengan benar, servis menjadi gagal jika bola: 

12.6.2.1 menyentuh pemain dari tim yang melayani atau gagal melewati 

bidang vertikal jaring sepenuhnya melalui ruang penyeberangan; 

12.6.2.2 "keluar"; 

12.6.2.3 melewati layar 

13. Smash  

13.1 Karakteristik Smash  

13.1.1 Semua tindakan yang mengarahkan bola ke arah lawan, kecuali 

servis dan blok, dianggap sebagai serangan menyerang. 

13.1.2 Pukulan serang diselesaikan saat bola sepenuhnya melintasi bidang 

vertikal jaring atau disentuh oleh lawan. 

13.1.3 Setiap pemain dapat melakukan serangan-serangan di ketinggian 

berapa pun, asalkan / kontaknya dengan bola telah dilakukan dalam 

permainan pemain itu sendiri spasi (kecuali Aturan 13.2.4, 13.2.5 

di bawah) 

13.2 Kesalahan Dari Smash 

13.2.1 Seorang pemain memukul bola di dalam ruang bermain tim lawan. 

Seorang pemain memukul 

13.2.2 bola "keluar". 

13.2.3 Seorang pemain menyelesaikan serangan-serangan menggunakan 

aksi jari tangan terbuka atau jika menggunakan ujung jari yang 

tidak kaku dan menyatu. 
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13.2.4 Seorang pemain menyelesaikan serangan pada layanan lawan, 

ketika bola seluruhnya lebih tinggi dari bagian atas net 

13.2.5 Seorang pemain menyelesaikan serangan-serangan menggunakan 

operan overhand yang memiliki sebuah lintasan tidak tegak lurus 

dengan garis bahu. Pengecualian adalah saat pemain mencoba 

mengatur ke rekan setimnya. 

14. Membendung (Blok)  

14.1 Membendung 

14.1.1 Membendung adalah tindakan pemain yang dekat dengan net untuk 

mencegat bola yang datang dari lawan dengan mencapai lebih 

tinggi dari bagian atas net, terlepas dari ketinggian kontak bola. 

Pada saat terjadi kontak dengan bola, salah satu bagian tubuh harus 

lebih tinggi dari bagian atas net. 

14.1.2 Percobaan Membendung 

Upaya membendung adalah tindakan membendung tanpa 

menyentuh bola 

14.1.3 Membendung yang baik 

Membendung diselesaikan setiap kali bola disentuh oleh tim yang 

membendung 

14.1.4 Membendung secara bersama  

Membendung secara bersama dilakukan oleh dua pemain yang 

berdekatan, dan diselesaikan ketika salah satu dari mereka 

menyentuh bola. 

14.2 Perkenaan saat Membendung. 

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

atau lebih pembendung, asalkan sentuhan tersebut dilakukan dalam 

satu gerakan. Ini terhitung sebagai satu sentuhan regu. 

14.3 Membendung Dalam Daerah Lawan. 

Dalam membendung , pemain dapat menempatkan tangan dan 

lengannya di luar bersih, asalkan tindakan ini tidak mengganggu 

lawan permainan. Dengan demikian, tidak diizinkan untuk 

menyentuh bola di luar jaring sampai lawan telah melakukan 

serangan serangan. 
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14.4 Membendung Serangan Lawan 

14.4.1 Sentuhan membendung dihitung sebagai pukulan tim. Tim yang 

membendung hanya akan memiliki dua pukulan lagi setelah 

sentuhan membendung. 

14.4.2 Pukulan pertama setelah pemblokiran dapat dilakukan oleh pemain 

manapun, termasuk orang yang telah menyentuh bola selama 

pemblokiran. 

14.5 Membendung Servis 

Untuk membendung servis lawan dilarang. 

14.6 Kesalahan Membendung 

14.6.1 Yang membendung menyentuh bola di ruang lawan baik sebelum 

atau bersamaan dengan serangan lawan.  

14.6.2 Membendung  bola di ruang lawan dari luar antena. 

14.6.3  Seorang pemain membendung servis lawan.  

14.6.4 Bola dikirim "keluar" dari pembendung. 

 

BAB V  

Time Outs, Memperlambat Dan Interval Dalam Pertandingan 

15. Time Outs 

Time Outs adalah waktu antara satu reli yang diselesaikan, peluit 

wasit pertama untuk servis selanjutnya. Satu-satunya gangguan 

permainan regular adalah waktu istirahat . 

15.1 Jumlah Time Outs 

Setiap tim dapat meminta maksimal satu time-outs per set. 

15.2 Urutan Time Outs 

15.2.1 Permintaan time-outs oleh kedua tim dapat mengikuti satu sama 

lain, dalam time outs  yang sama 

15.2.2 Tidak ada pergantian 

15.3 Permintaan Time Outs 

Time outs  hanya dapat diminta oleh kapten. 

15.4 Time-Outs Dan Teknik Meminta Time Outs 

15.4.1 Permintaan time-out harus dibuat dengan menunjukkan sinyal 

tangan yang sesuai, saat bola keluar dari permainan dan sebelum 

peluit untuk servis. Semua waktu tunggu yang diminta berlangsung 

selama 30 detik 
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15.4.2 Untuk FIVB, Kompetisi Dunia dan Resmi, dalam set 1 dan 2, satu 

"Technical Time-Out" tambahan selama 30 detik diterapkan secara 

otomatis ketika jumlah poin yang dicetak oleh tim sama dengan 21 

poin. 

15.4.3 Dalam memutuskan (ke 3) set, tidak ada "Technical Time-Outs"; 

hanya satu waktu dari durasi 30 detik yang dapat diminta oleh 

masing-masing tim. 

15.4.4 Selama semua time-out (termasuk Technical Time Outs) dan 

interval yang ditetapkan, pemain harus pergi ke area pemain yang 

ditentukan. 

15.5 Permintaan time outs yang tidak tepat 

Antara lain, tidak pantas meminta time-out: 

15.5.1 Dalam permainan atau pada saat, atau setelah wasit pertama 

membunyikan peluit. 

15.5.2 yang tidak berwenang, 

15.5.3 setelah habis waktu time-out resmi. 

15.5.4 Permintaan tidak pantas lebih lanjut dalam pertandingan yang sama 

oleh tim yang sama merupakan penundaan. 

16. Menghambat Pertandingan 

16.1 Jenis Penghambatan 

Tindakan yang tidak tepat dari tim yang menunda dimulainya 

kembali permainan adalah penundaan dan mencakup, antara lain: 

16.1.1 memperpanjang waktu istirahat, setelah diinstruksikan untuk 

melanjutkan permainan; 

16.1.2 mengulangi permintaan yang tidak tepat 

16.1.3 menunda permainan (12 detik akan menjadi waktu maksimum dari 

akhir reli hingga peluit untuk servis dalam kondisi permainan 

normal); 

16.1.4 menunda permainan oleh anggota tim. 

16.2 Sanksi Untuk Yang Menghambat  

16.2.1 "Peringatan penundaan" dan "Penundaan hukuman" adalah sanksi 

tim. 

16.2.1.1 Sanksi penundaan tetap berlaku untuk keseluruhan pertandingan. 

16.2.1.2 Semua sanksi keterlambatan dicatat di lembar penilaian. 

16.2.2 Penundaan pertama dalam pertandingan oleh anggota tim dikenai 

sanksi dengan "PERINGATAN MENGHAMBAT". 
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16.2.3 Penundaan kedua dan selanjutnya dalam bentuk apa pun oleh 

anggota tim yang sama dalam pertandingan yang sama merupakan 

kesalahan dan dikenai sanksi "HUKUMAN MENGHAMBAT": 

poin dan servis untuk lawan. 

16.2.4 Sanksi penundaan yang dijatuhkan sebelum atau di antara set 

diterapkan di set berikut. 

17. Interval Dan Perubahan Pengadilan  

17.1 Gangguan/Insiden Yang Luar Biasa 

17.1.1 Jika terjadi kecelakaan serius saat bola sedang dimainkan, wasit 

harus segera menghentikan permainan dan mengizinkan bantuan 

medis masuk ke lapangan. 

Reli tersebut kemudian diulang. 

17.1.2 Pemain yang cedera / sakit diberikan waktu pemulihan maksimal 5 

menit, satu kali dalam sebuah pertandingan. Wasit harus memberi 

wewenang kepada staf medis yang terakreditasi dengan benar 

untuk memasuki lapangan bermain untuk menghadiri pemain. 

Hanya 1 st wasit dapat memberikan wewenang kepada pemain 

untuk meninggalkan area bermain tanpa penalti. Ketika perawatan 

telah selesai atau jika tidak ada perawatan yang dapat diberikan, 

permainan harus dilanjutkan. 2 nd wasit akan bersiul dan meminta 

pemain untuk melanjutkan. Saat ini, hanya pemain yang bisa 

menilai apakah dia fit untuk bermain. 

Jika pemain tidak pulih atau kembali ke area bermain pada akhir 

waktu pemulihan, timnya dinyatakan tidak lengkap.  

Dalam kasus ekstrim, doktor kompetisi dapat menentang 

kembalinya pemain yang cedera.  

Catatan: waktu pemulihan akan dimulai ketika anggota staf medis 

yang terakreditasi dengan benar dari kompetisi tiba di lapangan 

permainan untuk melayani pemain. Jika tidak ada staf medis 

terakreditasi yang tersedia atau dalam kasus di mana pemain 

memilih untuk dirawat oleh personel medisnya sendiri, waktu akan 

dimulai dari saat waktu pemulihan disahkan oleh wasit. 

17.2 Gangguan Dari Luar 

Jika ada gangguan eksternal selama permainan, permainan harus 

dihentikan dan reli diulang. 
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17.3 Gangguan saat pertandingan Berjalan 

17.3.1 Jika keadaan tak terduga mengganggu pertandingan, 1 st wasit, 

penyelenggara dan Komite Kontrol, jika ada, harus memutuskan 

langkah-langkah yang akan diambil untuk membangun kembali 

kondisi normal. 

17.3.2 Jika satu atau beberapa interupsi terjadi tidak melebihi total 4 jam, 

pertandingan dilanjutkan dengan skor yang diperoleh, terlepas dari 

apakah itu berlanjut di lapangan permainan yang sama atau 

lapangan permainan lain. 

17.3.3 Jika satu atau beberapa interupsi terjadi, melebihi total 4 jam, 

seluruh pertandingan akan diputar ulang. 

18. Interval dan Pergantian Lapangan 

18.1 Interval 

18.1.1 Interval adalah waktu antar set. Semua interval berlangsung satu 

menit. 

Selama periode waktu ini, pergantian pengadilan (jika diminta) dan 

urutan layanan tim pada lembar skor dibuat.  

Selama jeda sebelum set penentuan, wasit melakukan lemparan 

sesuai dengan Aturan 7.1. 

18.2 Pergantian Lapangan 

18.2.1 Tim berganti setelah setiap 7 poin (Set 1 dan 2) dan 5 poin (Set 3) 

dimainkan. 

18.2.2 Selama pergantian pengadilan, tim harus segera berubah tanpa 

penundaan. 

Jika pergantian pengadilan tidak dilakukan pada waktu yang tepat, 

itu akan dilakukan segera setelah kesalahan diketahui. 

Skor pada saat pergantian pengadilan dilakukan tetap sama. 

 

BAB VI  

Perilaku Peserta 

19. Persyaratan Perilaku 

19.1 Perilaku Pemain yang Sportif 

19.1.1 Peserta harus mengetahui "Aturan Resmi Bola Voli Pantai" dan 

mematuhinya. 

19.1.2 Peserta harus menerima keputusan wasit dengan perilaku sportif, 

tanpa mempermasalahkannya. 
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Jika ada keraguan, klarifikasi hanya dapat diminta melalui kapten. 

19.2 Permainan yang Adil / Fair Play 

19.2.1 Peserta harus berperilaku hormat dan sopan dalam semangat FAIR 

PLAY, tidak hanya terhadap wasit, tetapi juga terhadap ofisial lain, 

lawan, rekan satu tim, dan penonton. 

19.2.2 Komunikasi antar anggota tim selama pertandingan diperbolehkan. 

20. Pelanggaran dan Sanksi 

20.1 Kesalahan Kecil 

Pelanggaran pelanggaran ringan tidak dikenakan sanksi. Ini adalah 

tugas wasit pertama untuk mencegah tim mendekati level sanksi. 

Ini dilakukan dalam dua tahap:  

Tahap 1: dengan mengeluarkan peringatan lisan melalui kapten; 

Tahap 2: dengan menggunakan KARTU KUNING untuk anggota 

tim. Peringatan resmi ini sendiri bukan merupakan sanksi tetapi 

merupakan simbol bahwa anggota tim (dan juga tim) telah 

mencapai tingkat sanksi untuk pertandingan tersebut. Itu dicatat di 

lembar penilaian tetapi tidak memiliki konsekuensi langsung. 

20.2 Perilaku Yang Menuju Sanksi 

Tindakan salah seorang anggota tim terhadap ofisial, lawan, rekan 

satu tim, atau penonton diklasifikasikan dalam tiga kategori 

menurut keseriusan pelanggarannya. 

20.2.1 Perilaku kasar: bertindak bertentangan dengan sopan santun atau 

prinsip moral, 

20.2.2 Perilaku menyinggung: kata-kata atau gerakan yang memfitnah 

atau menghina termasuk tindakan apa pun yang mengungkapkan 

penghinaan. 

20.2.3 Agresi: serangan fisik yang sebenarnya atau perilaku agresif atau 

mengancam. 

20.3 Skala sanksi 

Menurut putusan Wasit pertama dan tergantung keseriusan 

pelanggarannya, sanksi yang akan diterapkan dan dicatat di lembar 

skor adalah: Penalti, Pengusiran atau Diskualifikasi. 

20.3.1 Penalti 

Untuk perilaku tidak sopan atau satu pengulangan perilaku kasar di 

set yang sama oleh pemain yang sama. Pada masing-masing dari 

dua kesempatan pertama, tim diberi sanksi dengan poin dan servis 
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kepada lawan. Perilaku kasar ketiga oleh pemain di set yang sama 

dikenakan sanksi pengusiran. Namun, sanksi perilaku kasar dapat 

diberikan kepada pemain yang sama di set berikutnya. 

20.3.2 Pengusiran 

Tindakan ofensif pertama dikenakan sanksi pengusiran. Pemain 

yang terkena sanksi pengusiran harus meninggalkan area bermain 

dan timnya dinyatakan tidak lengkap untuk set tersebut. 

20.3.3 Diskualifikasi 

Serangan fisik pertama atau agresi tersirat atau mengancam akan 

dikenakan sanksi dengan diskualifikasi. Pemain harus 

meninggalkan area bermain dan timnya dinyatakan tidak lengkap 

untuk pertandingan tersebut.  

KESALAHAN dikenai sanksi seperti yang ditunjukkan dalam 

skala sanksi. 

20.4 Kesalahan Sebelum Dan Antara Set 

Setiap kesalahan yang terjadi sebelum atau di antara set akan 

dikenai sanksi sesuai dengan skala sanksi dan sanksi yang 

diterapkan di set berikut. 

20.5 Ringkasan Pelaksanaan Dan Kartu Yang Digunakan 

Peringatan: tidak ada sanksi -Tahap 1: peringatan lisan  

Tahap 2: simbol kartu kuning  

Penalti: sanksi - simbol kartu merah  

Pengusiran: sanksi - simbol Kartu Merah + Kuning secara 

bersama-sama  

Diskualifikasi: sanksi - simbol Kartu Merah + Kuning terpisah 

 

B. Para Wasit, Tanggung Jawab Mereka Dan Sinyal Tangan Resmi 

BAB VII Wasit 

21. Susunan dan Cara Pelaksanaan Mewasiti 

21.1 Komposisi 

Susunan wasit pertandingan terdiri dari ofisial berikut: 

- wasit pertama, 

- wasit kedua,  

- pencatat skor,  

- empat (dua) hakim garis.  
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Lokasinya ditunjukkan pada Diagram 8. Untuk FIVB, Dunia dan 

Kompetisi Resmi, seorang asisten pencetak gol wajib. 

21.2 Prosedur 

21.2.1 Hanya wasit pertama dan wasit kedua dapat meniup peluit selama 

pertandingan: 

21.2.1.1 Wasit pertama memberikan sinyal untuk servis yang memulai 

reli. 

21.2.1.2  wasit pertama dan wasit kedua memberi tanda akhir reli, asalkan 

bahwa kesalahan telah dilakukan dan mereka telah 

mengidentifikasi sifatnya. 

21.2.2 Mereka mungkin meniup peluit saat bola keluar dari permainan 

untuk menunjukkan bahwa mereka mengizinkan atau menolak 

permintaan tim. 

21.2.3 Segera setelah wasit meniup peluit tanda penyelesaiannya reli, 

mereka harus menunjukkan dengan sinyal tangan resmi: 

21.2.3.1 Jika kesalahan disiul oleh 1 st wasit, dia akan menunjukkan 

dalam urutan: 

a) tim yang akan dilayani, 

b) sifat kesalahannya, 

c) pemain yang salah (jika perlu). 

21.2.3.2 Jika kesalahan disiul oleh wasit kedua, dia akan menunjukkan: 

a) sifat kesalahannya, 

b) pemain yang salah (jika perlu), 

c) tim yang akan melakukan servis mengikuti sinyal tangan dari 

wasit pertama 

Dalam hal ini, wasit pertama tidak menunjukkan baik sifat 

kesalahan atau kesalahan pemain, tetapi hanya tim yang 

melakukan servis. 

21.2.3.3 Jika terjadi kesalahan ganda, kedua wasit menunjukkan secara 

berurutan: 

a) sifat kesalahannya, 

b) para pemain yang salah (jika perlu), 

Tim yang akan melakukan servis selanjutnya ditunjukkan oleh 

angka wasit pertama. 

22. Wasit Pertama 

22.1 Lokasi 
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Wasit pertama menjalankan fungsinya dengan berdiri di atas stand 

wasit terletak di salah satu ujung jaring di sisi yang berlawanan 

dengan pencetak gol. Miliknya tampilan harus kira-kira 50 cm di 

atas net. 

22.2 Wewenang 

22.2.1 Wasit pertama mengarahkan pertandingan dari awal sampai akhir. 

Dia memiliki otoritas atas semua anggota korps wasit dan anggota 

tim. 

Selama pertandingan, keputusannya adalah final. Dia berwenang 

untuk mengesampingkan keputusan anggota korps wasit lainnya, 

jika diketahui bahwa mereka salah.  

Dia bahkan dapat menggantikan anggota korps wasit yang tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik. Selama pertandingan, 

keputusannya adalah final. Dia berwenang untuk 

mengesampingkan keputusan anggota korps wasit lainnya, jika 

diketahui bahwa mereka salah. Dia bahkan dapat menggantikan 

anggota korps wasit yang tidak menjalankan fungsinya dengan 

baik. 

22.2.2 Dia juga mengontrol kerja pengambilan bola. 

22.2.3 Dia memiliki kekuatan untuk memutuskan masalah apa pun yang 

melibatkan game, termasuk yang tidak diatur dalam Aturan. 

22.2.4 Dia tidak akan mengizinkan diskusi apa pun tentang keputusannya. 

Namun, atas permintaan kapten, wasit wasit akan memberikan 

penjelasan tentang penerapan atau interpretasi aturan yang menjadi 

dasar keputusannya.  

Jika kapten tidak setuju dengan penjelasan tersebut dan secara 

resmi memprotes, wasit pertama harus mengizinkan dimulainya 

Protokol Protes. 

22.2.5 wasit pertama bertanggung jawab untuk menentukan sebelum dan 

selama cocok apakah area bermain dan kondisinya memenuhi 

persyaratan bermain. 

22.3 Tanggung Jawab 

22.3.1 Sebelum pertandingan, wasit pertama: 

22.3.1.1 memeriksa kondisi area permainan, bola dan perlengkapan 

lainnya; 

22.3.1.2 melakukan undian dengan kapten tim; 
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22.3.1.3 mengontrol pemanasan tim. 

22.3.2 Selama pertandingan, dia berwenang: 

22.3.2.1 untuk mengeluarkan peringatan kepada tim; 

22.3.2.2 untuk memberikan sanksi atas kesalahan dan penundaan; 

22.3.2.3 untuk memutuskan: 

a) kesalahan server dan layar tim yang melakukan servis; 

b) kesalahan dalam memainkan bola; 

c) kesalahan di atas net, dan kesalahan kontak pemain dengan 

net, terutama di sisi penyerang; 

d) bola melewati sepenuhnya ruang bawah di bawah net; 

e) bola yang dimainkan dan pukulan ke tiga yang melewati atau 

di luar antena di sisi wasit lapangan 

22.3.3 Di akhir pertandingan, dia memeriksa lembar skor dan 

menandatanganinya. 

23. Wasit Ke-2 

23.1 Lokasi  

wasit kedua melakukan fungsinya berdiri di luar permainan 

lapangan dekat pos, di seberang dan menghadap wasit pertama. 

23.2 Wewenang 

23.2.1 Wasit kedua adalah asisten wasit pertama, tetapi juga wasit 

memiliki jangkauan area sendiri. 

Saat wasit pertama tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, wasit 

kedua dapat menggantikannya. 

23.2.2 Dia mungkin, tanpa peluit , juga menandakan kesalahan di luar 

jangkauan areanya bertugas, tetapi tidak boleh memaksanya untuk 

wasit pertama. 

23.2.3 Dia mengontrol pekerjaan pencatat skor.  

23.2.4 Dia melaporkan setiap pelanggaran ke wasit pertama. 

23.2.5 Dia mengizinkan time-out dan pengadilan beralih, mengontrol 

durasi tersebut dan menolak permintaan yang tidak sesuai. 

23.2.6 Ia memeriksa jumlah time-out yang digunakan oleh masing-masing 

tim dan melapor ke wasit pertama dan pemain yang bersangkutan 

setelah waktu istirahat mereka selesai. 

23.2.7 Dalam kasus cedera pemain, wasit kedua memberi wewenang dan 

membantu dalam mengatur waktu pemulihan. 
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23.2.8 Ia memeriksa selama pertandingan bahwa bola masih memenuhi 

persyaratan peraturan. 

23.2.9 Dia melakukan undian antara set 2 dan 3 jika Wasit pertama  tidak 

mampu melakukannya. Dia kemudian harus memberikan semua 

informasi yang relevan kepada pencatat skor. 

23.3 Tanggung Jawab 

23.3.1 Di awal setiap set, dan bila perlu, wasit kedua mengontrol 

pekerjaan pencatat skor dan memeriksa apakah server yang benar 

menguasai bola. 

23.3.2 Selama pertandingan, wasit kedua memutuskan, peluit dan sinyal: 

23.3.2.1 gangguan karena penetrasi ke lapangan lawan dan ruang di 

bawah net; 

23.3.2.2 kontak pemain yang salah dengan net terutama di sisi pemblokir 

dan dengan antena di sisi lapangannya; 

23.3.2.3 kontak bola dengan benda luar; 

23.3.2.4 bola yang melintasi net secara keseluruhan atau sebagian di luar 

ruang crossing ke lapangan lawan atau menyentuh antena di sisi 

lapangannya, termasuk selama servis; 

23.3.2.5 kontak bola dengan pasir saat wasit pertama tidak ada posisi 

untuk melihat kontak bola denga pasir 

23.3.2.6 bola pulih sepenuhnya di sisi lawan di bawah net. 

23.3.2.7 bola yang disajikan dan pukulan ke tiga melewati atau di luar 

antena sisilapangannya. 

23.3.3 Di akhir pertandingan, dia memeriksa dan menandatangani 

lembar skor 

24. Pencatat Skor 

24.1 Lokasi  

Pencatat skor menjalankan fungsinya dengan duduk di meja 

pencatat skor di seberang lapangan dari dan menghadap ke wasit 

pertama. 

24.2 Tanggung Jawab 

Pencetak gol mengisi lembar penilaian sesuai dengan Peraturan, 

bekerja sama dengan wasit kedua. 

Ia menggunakan bel atau perangkat suara lain untuk 

memberitahukan ketidakberesan atau memberi sinyal kepada wasit 

atas dasar tanggung jawabnya. 
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24.2.1 Sebelum pertandingan dan set, pencetak gol: 

24.2.1.1 mendaftarkan data pertandingan dan tim, sesuai dengan prosedur 

yang berlaku dan mendapatkan tanda tangan dari kapten; 

24.2.1.2 mencatat urutan servis setiap tim. 

24.2.2 Selama pertandingan, pencatat skor: 

24.2.2.1 mencatat poin yang dicetak; 

24.2.2.2 mengontrol urutan melakukan servis setiap tim dan menunjukkan 

kesalahan sebelum mencapai servis; 

24.2.2.3 mencatat time-out, memeriksa jumlahnya, dan menginformasikan 

wasit kedua; 

24.2.2.4 memberi tahu wasit tentang permintaan time-out yang tidak tepat; 

24.2.2.5 mengumumkan kepada wasit mengenai akhir set; 

24.2.2.6 mencatat sanksi dan permintaan yang tidak patut; 

24.2.2.7 merekam semua peristiwa lain seperti yang diinstruksikan oleh 

wasit kedua, yaitu pemulihan waktu, gangguan yang 

berkepanjangan, gangguan eksternal, dll; 

24.2.2.8 mengontrol interval antar set: 

24.2.3 Di akhir pertandingan, pencatat skor; 

24.2.3.1 merekam hasil akhir; 

24.2.3.2 dalam kasus protes, dengan otorisasi sebelumnya dari wasit 

pertama, menulis atau mengizinkan kapten yang bersangkutan 

untuk menulis di lembar skor pernyataan tentang insiden yang 

diprotes; 

24.2.3.3 menandatangani lembar skor, sebelum dia mendapatkan tanda 

tangan dari kapten tim dan kemudian wasit. 

25. Asisten Pencatat Skor 

25.1 Lokasi  

Asisten pencatat skor menjalankan fungsinya dengan duduk di 

samping pencetak gol di meja pencetak gol. 

25.2 Tanggung Jawab 

Dia membantu dengan tugas administratif pekerjaan pencatat skor. 

Jika pencatat skor tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, asisten 

pencatat skor menggantikan pencatat skor tersebut. 

25.2.1 Sebelum pertandingan dan set, asisten pencatat skor; 

25.2.1.1 memeriksa bahwa semua informasi yang ditampilkan di papan 

skor sudah benar, 
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25.2.2 Selama pertandingan, asisten pencatat skor; 

25.2.2.1 menunjukkan urutan servis setiap tim dengan menunjukkan tanda 

bernomor 1 atau 2 sesuai dengan pemain yang akan melakukan 

servis dan, 

25.2.2.2 menunjukkan dengan menggunakan buzzer kesalahan apapun 

kepada wasit dengan segera; 

25.2.2.3 mengoperasikan papan skor manual di atas meja pencetak gol; 

25.2.2.4 memeriksa bahwa papan skor setuju; 

25.2.2.5 memulai dan mengakhiri waktu Time-out Teknis; 

25.2.2.6 jika perlu, memperbarui lembar skor cadangan dan 

memberikannya kepada pencetak gol; 

25.2.3 Di akhir pertandingan, asisten pencatat skor; 

25.2.3.1 menandatangani lembar skor. 

26. Hakim Garis 

26.1 Lokasi  

Jika hanya dua hakim garis yang digunakan, mereka berdiri di 

sudut lapangan yang paling dekat dengan tangan kanan masing-

masing wasit, secara diagonal pada jarak 1 hingga 2 m dari sudut.  

Masing-masing mengontrol garis akhir dan garis samping di 

sisinya. Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, ketika wajib 

memiliki empat hakim garis, mereka berdiri di zona bebas 

pada jarak 1 hingga 3 m dari setiap sudut lapangan, pada 

perpanjangan imajiner dari garis yang mereka kendalikan. 

26.2 Tanggung Jawab 

26.2.1 Juri garis menjalankan fungsinya dengan menggunakan bendera 

(40 x 40 cm), untuk memberi isyarat: 

26.2.1.1 bola "masuk" dan "keluar" setiap kali bola mendarat di dekat 

garisnya. (Catatan: ini terutama hakim garis yang paling dekat 

dengan jalur bola yang bertanggung jawab atas sinyalnya); 

26.2.1.2 sentuhan bola "keluar" oleh tim penerima bola; 

26.2.1.3 bola menyentuh antena, bola yang dilayani dan pukulan ketiga 

dari tim yang melintasi jaring di luar ruang penyebrangan, dll.; 

26.2.1.4 pemain manapun (kecuali server) yang melangkah keluar dari 

lapangan pada saat servis dimulai; 

26.2.1.5 kesalahan kaki dari server; 
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26.2.1.6 setiap kontak dengan antena 80 cm atas di sisi lapangan mereka 

oleh pemain mana pun selama aksinya memainkan bola atau 

mengganggu permainan; 

26.2.1.7 bola melintasi net di luar ruang penyebrangan ke lapangan lawan 

atau menyentuh antena di sisi lapangannya. 

26.2.1.8 blok menyentuh selama reli. 

26.2.2 Atas permintaan wasit pertama, hakim garis harus mengulangi 

sinyalnya. 

27. Sinyal Resmi 

27.1 Sinyal Tangan Wasit 

Wasit akan menunjukkan dengan sinyal tangan resmi alasan peluit 

mereka (sifat kesalahan peluit atau tujuan dari protes yang 

diizinkan). Sinyal harus dipertahankan sebentar dan, jika 

ditunjukkan dengan satu tangan, tangan tersebut sesuai dengan sisi 

tim yang telah membuat kesalahan atau permintaan 

27.2 Sinyal Bendera Hakim Garis 

Hakim garis harus menunjukkan dengan sinyal bendera resmi sifat 

kesalahanyng dibuat, dan menjaga sinyal sejenak. 
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C. Diagram 

Diagram 1 : Area Bermain 

Aturan yang Relevan: 1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 

 
Gambar 121 Area Bermain 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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Diagram 2 : Lapangan 

Aturan yang Relevan: 1.1, 1.3, 2.5 

 
Gambar 122 lapangan  

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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Diagram 3 : Desain Net 

Aturan Terkait: 2, 8.4.3 

 
Gambar 123  Net 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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Diagram 4a : Bola Melintasi Bidang Vertikal Net Ke Lapangan Lawan 

Aturan yang Relevan: 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 10.1.1, 23.3.2.4, 26.2.1.3, 

26.2.1.7 

 
Gambar 124 Bola Melintasi Bidang Vertikal Net Ke Lapangan Lawan 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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Diagram 4b : Bola Melintasi Bidang Vertikal Net Ke Zona Bebas 

Lawan  

Aturan Relevan: 10.1.2, 10.1.2.1 

 
Gambar 125 Bola Melintasi Bidang Vertikal Net Ke Zona Bebas 

Lawan 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020 
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Diagram 5 : Pentabiran (Screen) 

Aturan yang Relevan: 12.5.1, 12.5.2, 12.6.2.3, 22.3.2.3 

 
Gambar 126 Pentabiran (Screen) 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

Diagram 6 : Blok Sempurna 

Aturan Relevan: 14.1.3 

 
Gambar 127 Blok Sempurna 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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Diagram 7 : Posisi Wasit 

Aturan yang Relevan: 3.3, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 

 
Gambar 128 Posisi Wasit 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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Diagram 8 : Sinyal Tangan Resmi Wasit 

1. Servis  

Aturan terkait: 12.3, 21.2.1.1 

Gerakan tangan untuk menunjukkan arah servis 

 
Gambar 129 Gerakan tangan untuk menunjukkan arah servis 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

2. Untuk tim yang melakukan servis 

 Aturan yang Relevan: 12.3, 21.2.3.1a, 21.2.3.2c, 21.2.3.3c 

 Rentangkan lengan ke sisi tim yang akan melakukan servis 

 
Gambar 130 Gerakan tangan untuk tim yang melakukan servis 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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3. Pergantian lapangan 

 Aturan Terkait: 18.2, 23.2.5  

 Angkat lengan depan dan belakang, lalu putar ke sekeliling tubuh 

 
Gambar 131 Gerakan tangan untuk pergantian lapangan 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

4. Time out 

 Aturan Terkait: 15, 23.2.5  

Letakkan telapak tangan satu tangan di atas jari tangan lainnya, 

pegang secara vertikal (membentuk huruf T) dan kemudian 

tunjukkan tim yang meminta 

 
Gambar 132 Gerakan tangan time out 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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5. Peringatan pelanggaran 

Aturan terkait: 20.1, 20.5  

Tunjukkan kartu kuning untuk peringatan 

 
Gambar 133 Gerakan tangan untuk kartu kuning  

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

6. Hukuman salah 

 Aturan terkait: 20.3.1, 20.5  

 Tunjukkan kartu merah untuk penalty 

 
Gambar 134 Gerakan tangan untuk kartu merah 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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7. Pengusiran  

 Aturan terkait: 20.3.2, 20.5  

 Tunjukkan kedua kartu bersama-sama untuk pengusiran 

 
Gambar 135 Gerakan tangan untuk pengusiran 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

8. Diskualifikasi  

 Aturan terkait: 20.3.3, 20.5  

 Tunjukkan kartu merah dan kuning secara terpisah untuk 

diskualifikasi 

 
Gambar 136 Gerakan tangan untuk diskualifikasi 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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9. Akhir set (atau pertandingan)  

 Aturan yang Relevan: 6.2, 6.3  

 Silangkan lengan di depan dada, tangan terbuka 

 
Gambar 137 Gerakan tangan untuk akhir set 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

10. Bola tidak dilarang atau dirilis pukulan servis 

 Aturan terkait: 12.4.1  

 Angkat lengan yang terulur, telapak tangan menghadap ke atas 

 
Gambar 138 Gerakan tangan untuk bola tidak dilarang 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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11. Penundaan servis 

 Aturan yang Relevan: 12.4.4  

 Angkat lima jari, buka lebar 

 
Gambar 139 Gerakan tangan untuk penundaan servis 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

12. Kesalahan membendung 

 Aturan yang Relevan: 12.5, 14.5, 14.6.3 

 Angkat kedua lengan secara vertikal, telapak tangan ke depan 

 
Gambar 140 Gerakan tangan untuk kesalahan membendung 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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13. Kesalahan posisi atau rotasi  

 Aturan terkait: 7.7.1, 12.6.1.1  

 Lakukan gerakan memutar dengan jari telunjuk 

 
Gambar 141 Gerakan tangan untuk kesalahan posisi 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

14. Bola “DALAM”  

 Aturan Terkait: 6.1.1.1, 8.3 

 Arahkan lengan dan jari ke lantai 

 
Gambar 142 Gerakan tangan untuk bola “dalam” 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020 
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15. Bola “KELUAR”  

Aturan yang Relevan: 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.6.2.2, 13.2.2  

Angkat lengan bawah secara vertikal, tangan terbuka, telapak tangan 

mengarah ke tubuh 

 
Gambar 143 Gerakan tangan untuk bola “keluar” 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

16. Menangkap  

 Aturan yang Relevan: 6.1.2, 9.3.3, 22.3.2.3b  

 Perlahan angkat lengan bawah, telapak tangan menghadap ke atas 

 
Gambar 144 Gerakan tangan untuk kesalahan mengambil bola 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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17. Dua Sentuhan 

 Aturan yang relevan: 6.1.2, 9.1.1, 9.3.4, 22.3.2.3b  

 Angkat dua jari, buka lebar 

 
Gambar 145 Gerakan tangan untuk dua sentuhan 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

18. Empat Sentuhan 

 Aturan yang Relevan: 9.3.1  

 Angkat empat jari, buka lebar 

 
Gambar 146 Gerakan tangan untuk empat sentuhan 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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19. Net Tersentuh Oleh Pemain  

 Aturan Terkait: 12.6.2.1  

 Tunjukkan sisi jaring yang relevan dengan tangan yang sesuai 

 
Gambar 147 Gerakan tangan untuk tangan menyentuh net 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

20. Melewati Luar Net  

 Aturan Terkait: 11.4.1, 13.2.1  

 Letakkan tangan di atas net, telapak tangan menghadap ke bawah 

 
Gambar 148 Gerakan tangan untuk melewati luar net 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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21. Kesalahan Smash 

 oleh pemain yang menyelesaikan serangan-serangan 

menggunakan aksi jari tangan terbuka, atau jika menggunakan 

ujung jari yang tidak kaku dan menyatu. 

 oleh pemain yang menyelesaikan serangan terhadap servis lawan, 

ketika bola seluruhnya lebih tinggi dari bagian atas net. 

 oleh pemain yang menyelesaikan serangan-serangan 

menggunakan operan overhand yang memiliki lintasan tidak 

tegak lurus dengan garis bahu, kecuali ketika dia mencoba untuk 

mengatur ke rekan satu timnya.  

 Aturan Relevan: 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5  

 Lakukan gerakan ke bawah dengan lengan bawah, tangan terbuka 

 
Gambar 149 Gerakan tangan untuk kesalahan smash 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

22. Gangguan Akibat Penetrasi Ke Lapangan Lawan Melalui Di Bawah 
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Net. 

Bola melintasi sepenuhnya ruang yang lebih rendah di bawah net  

server menyentuh lapangan (termasuk garis akhir) atau tanah di luar 

daerah servis. kecuali untuk server, pemain melangkah keluar 

lapangan saat servis. 

Aturan yang Relevan: 8.4.5, 11.2.1, 12.4.3, 23.3.2.1, 23.3.2.6  

Arahkan ke pengadilan di bawah net atau ke baris masing-masing 

 

 
Gambar 150 Gerakan tangan untuk gangguan penetrasi 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Dua Kesalahan/Ulang 
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Aturan Relevan: 6.1.2.2, 12.4.5  

Angkat kedua jempol secara vertikal   

 
Gambar 151 Gerakan tangan untuk dua kesalahan/ulang 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

24. Bola Tersentuh  

Aturan Relevan: 14.6.4  

Sapukan jari-jari tangan lainnya dengan telapak tangan yang satu 

dipegang secara vertical 

 
Gambar 152 Gerakan tangan untuk bola tersentuh 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

 

25. Penundaan Peringatan/ Penundaan Hukuman 
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Aturan yang Relevan: 15.5.5, 16.2.2, 16.2.3  

Tutupi pergelangan tangan dengan kartu kuning (peringatan) atau 

dengan kartu merah (hukuman) 

 
Gambar 153 Gerakan tangan untuk penundaan hukuman 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

 

Diagram 5 : Sinyal Bendera Resmi Hakim Garis 

1. Bola “DALAM” 

Aturan Terkait: 8.3, 26.2.1.1  

Arahkan ke bawah dengan bendera 

 
Gambar 154 Gerakan tangan untuk bola “dalam” 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

2. Bola “KELUAR” 



 

284 
 

Aturan Terkait: 8.4.1, 26.2.1.1  

Kibarkan bendera secara vertical 

 
Gambar 155 Gerakan tangan untuk bola “keluar” 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

3. Bola Tersentuh 

Aturan yang Relevan: 26.2.1.2  

Kibarkan bendera dan sentuh bagian atas dengan telapak tangan 

yang bebas 

 
Gambar 156 Gerakan tangan untuk bola tersentuh 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

4. Kesalahan Ruang Lintas, Bola Menyentuh Obyek Luar, Atau 
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Kesalahan Kaki Oleh Pemain Selama servis 

Aturan yang Relevan: 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 26.2.1.3, 26.2.1.4, 

26.2.1.5, 26.2.1.6, 26.2.1.7 

Bendera lambaikan di atas kepala dan arahkan ke antena atau baris 

terkait 

 
Gambar 157 Gerakan tangan untuk kesalahan kaki pemain saat 

servis 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 

5. Penliaian Tidak Mungkin/Ragu-Ragu 

Angkat dan silangkan kedua lengan dan tangan di depan dada 

 
Gambar 158 Gerakan tangan untuk ragu-ragu 

(Sumber: Official Beach Volleyball Rules 2017-2020) 
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(Scan kode QR isyarat tangan wasit) 

 

D. Ringkasan 

Peraturan permainan bolavoli pantai meliputi: bagian I terdiri atas 

permainan, fasilitas dan peralatan, peserta,  format bermain, aksi bermain, 

time outs dan memperlambat serta  interval dalam pertandingan , perilaku 

peserta. Bagian II terdiri atas para wasit, tanggung jawab mereka dan 

sinyal tangan resmi wasit. Bagian III diagram. Selain upaya untuk 

meningkatkan keterampilan bermain bolavoli pantai maka perlu juga bagi 

para pemain bolavoli pantai untuk dapa mengetahui berbagai peraturan 

dalam permainan bolavoli pantai untuk dapat tercapai tujuan permainan 

bolavoli pantai.    

 

E. Kegiatan Belajar 

Pilihlah jawaban di bawah yang benar dengan memberikan 

tanda silang (X)  

1. Lapangan bolavoli pantai berbentuk persegi panjang berukuran  

a. 16 x 8 m 

b. 16 x 9 m 

c. 16 x 10 m 

d. 16 x 11 m 

2. Jumlah pemain yang tercatat di lembar skor yang berhak berpartisipasi 

dalam pertandingan 

a. 5 orang 

b. 4 orang 

c. 3 orang 

d. 2 orang 

3. Jumlah poin dalam 1 set pertandingan bolavoli pantai adalah  

a. 23  
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b. 25 

c. 21 

d. 22 

4. Teknik dalam permainan bolavoli pantai yaitu kecuai  

a. Block 

b. Servis  

c. Smash 

d. Tendangan  

5. Permintaan time-out harus dibuat dengan menunjukkan sinyal tangan 

yang sesuai, saat bola keluar dari permainan dan sebelum peluit untuk 

servis. Semua waktu tunggu yang diminta berlangsung selama  

a. 60 detik 

b. 50 detik 

c. 40 detik 

d. 30 detik 

6. Pemain harus meninggalkan area bermain dan timnya dinyatakan 

tidak lengkap untuk pertandingan tersebut dinamakan 

a. Hukuman 

b. Pelanggaran 

c. Pengusiran  

d. diskualifikasi 

7. Untuk FIVB, Dunia dan Kompetisi Resmi, wasit yang bertugas 

sebanyak 

a. 8 orang 

b. 7 orang 

c. 6 orang 

d. 5 orang 

8. Wasit yang memberikan sinyal untuk servis adalah   

a. Wasit kedua 

b. Hakim garis 

c. Wasit pertama 

d. Pencatat skor 

9. Wasit yang bertugas mengontrol time out adalah 

a. Wasit kedua 

b. Hakim garis 

c. Wasit pertama 



 

288 
 

d. Pencatat skor 

10. Yang merupakan tanggung jawab hakim garis adalah  

a. Memberikan sinyal untuk servis 

b. Mengamati kesalahan kaki dari pemain yang melakukan servis 

c. Mengontrol time out 

d. Mencatat skor 

 

Isilah Jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan tanggung jawab dari wasit pertama bolavoli pantai ! 

2. Sebutkan tanggung jawab dari wasit kedua  bolavoli pantai ! 

3. Sebutkan tanggung jawab dari kapten tim bolavoli pantai ! 

4. Sebutkan tanggung jawab dari hakim garis bolavoli pantai ! 
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