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Kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting dalam upaya 

melakukan prestasi suatu cabang olahraga. Dalam bola voli Pembinaan kondisi 
fisik bertujuan untuk membentukan fisik yang kuat serta pengembangan 

kemampuan yang dimiliki dan senantiasa membentuk mental yang kuat. Teknik 
adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang mencapai tujuan tertentu 
secara efisien dan efektif. Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan 

sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan-
peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal.  

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi fisik pemain bola voli 
Putri Klub Bola Voli Bravo Banjarnegara Tahun 2012 dan bagaimanakah 
keterampilan teknik dasar pemain bola voli Putri Klub Bola Voli Bravo 

Banjarnegara Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kondisi fisik pemain bola voli pada Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara 

Tahun 2012. Untuk mengetahui tingkat keterampilan teknik dasar  pemain bola  
voli pada Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara Tahun 2012. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling yaitu semua pemain bola voli Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara 
yang berjumlah 30 orang atlet putri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei teknik tes. Prosedur yang dilakukan adalah mempersiapkan 
instrumen penelitian serta analisis data menggunakan analisis data deskriptif.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kondisi fisik pemain voli pada Klub 

Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara rata-rata untuk atlet 60% kategori baik. 
Persentase terbesar dari masing-masing aspek kondisi fisik adalah sprint  60 meter 

dengan 53.34% kategori sedang. Hands Up 50% kategori baik. Sit Up 76.67% 
kategori baik. Vertical Jump 53.34% kategori baik. Lari 1000 M putri 53.34% 
kategori sedang. Tingkat kemampuan teknik dasar bola voli pada Klub Bola Voli  

Putri Bravo Banjarnegara persentase terbesar dari masing-masing aspek adalah 
untuk smash  73.33% kategori sedang. Servis 73.33% kategori sedang. Passing 

atas 93.33% kategori baik sekali. Passing bawah 50% kategori baik sekali.  
.Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah kondisi fisik dapat dimiliki atlet secara maksimal melalui latihan 

yang diprogram dan direncana dengan baik serta didukung dengan pertandingan 
yang terencana. Atlet perlu ditambahkan latihan sit up, vertical jump dan pul up, 

lari 1000 m, agar meningkatkan hasil smash dan service. Atlet  perlu ditambahkan 
latihan smash dan service agar dalam pertandingan-pertandingan bola voli dapat 
menghasilkan hasil yang maksimal dan prestasi yang lebih baik.  



iii 

 

PERNYATAAN 

 

 Saya menyatakan bahwa isi dari skripsi ini benar-benar merupakan hasil 

karya tulis ilmiah yang telah saya susun sendiri dan bukan merupakan hasil 

plagiat dari karya tulis ilmiah orang lain. Berbagai pendapat serta temuan dari 

orang ataupun pihak lain yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini dikutip dan 

dirujuk berdasarkan pedoman kode etik etika penyusunan karya tulis ilmiah. 

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  September 2012 

 Peneliti 

 

Dedi Purwanto 

 NIM. 6101406507 

 



iv 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah disetujui dan disahkan untuk diajukan kehadapan Sidang 

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 

pada   :  

Hari  :   

Tanggal :  

 

 

Mengetahui, 

 

 Pembimbing I           Pembimbing II 

 

 

Drs Tri Rustiadi, M. Kes.          Agus Pujianto, S. Pd, M. Pd. 

NIP. 19641023 199002 1 001         NIP. 19730202 200604 1 001 
 

 

       Ketua Jurusan PJKR  

 

 

Drs. Mugiyo Hartono, M. Pd  

NIP. 19610903 198803 1 002 

 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ( Q.S Al Insiyah : 6)  

 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan niat ada kaena doa 

jadi jalanilah hidup dengan doa, niat dan usaha, Insya Allah akan 

bermakna 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Yang tercinta kedua orang tua saya : Bapak 

Ruswan Rudiyanto dan Ibu Wargiyati yang 

selalu memberikan do’a, nasehat, dukungan, 

cinta dan kasih sayangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji 

syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga atas bantuan 

dari berbagai pihak, dengan rasa rendah hati penulis menyampaikan rasa terima 

kasih yang sedalam - dalamnya kepada : 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menjadi mahasiswa UNNES. 

2. Dekan FIK Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ketua juruan PJKR FIK UNNES yang mengizinkan penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Bapak Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd selaku dosen pembimbing Utama yang 

selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  skripsi ini dengan baik.  

5. Bapak Drs. Endro Puji Purwono, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang 

selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  skripsi ini dengan baik.  



vii 

 

6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Negeri Semarang yang banyak memberikan 

ilmu pengetahuan tentang keolahragaan serta telah mendorong dan 

memberikan bantuan sehingga selesainya skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Staff karyawan FIK yang telah membantu memperlancar dalam 

pembuatan surat-surat untuk menyelesaikan skripsi ini.  

8. Bapak Tarno selaku pelatih dan seluruh atlet bola voli Klub Bola Voli Putri 

Bravo yang telah bersedia membantu dalam penelitian. 

9. Bapak Ruswan Rudiyanto dan Ibu Wargiyati yang telah membantu 

mendo’akan dan selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.  

10. Aji Yoga Permana, Amin Ismanto, Ozma Sabana, Arif Adi wijaya, Arif Eko 

S, Indra Adi, Nur Cahyo, Apri Biantoro, teman-teman PJKR angkatan 2006, 

yang membantu memberikan baik moral maupun materi dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu dalam penulisan skripsi ini dan penulis ucapkan banyak 

terima kasih. 

Semoga Allah membalas pahala yang sebanyak-banyaknya kepada 

bapak/ibu/saudara. 

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk bagi penulis, pembaca dan semua 

pihak yang terkait 

Semarang,  September 2012 

 
 

 
Penulis 



viii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL........................................................................................... i 

SARI .................................................................................................................... ii 

PERNYATAAN .................................................................................................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iv 

PENGESAHAN .................................................................................................. v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ..................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  ....................................................................................  1 

1.2 Permasalahan .......................................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian  ................................................................................  4 

1.4 Penegasan istilah  .................................................................................  5 

1.5 Manfaat Penelitian................................................................................  7 

BAB II LANDASAN TEORI  

2.1 Permainan Bola Voli ............................................................................  9 

2.2 Pembinaan Prestasi Bola Voli  .............................................................  11 

2.3 Teknik Dasar Bermain Bola Voli .........................................................  13 

2.4 Kondisi Fisik ........................................................................................  33 

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik ..........................................  37 

2.6 Pembinaan Fisik  ..................................................................................  41 

2.7 Tes Kemampuan Fisik..........................................................................  46 

BAB III METODE PENELITIAN  

3.1 Metode Penelitian ................................................................................  48 

3.2 Lokasi Penelitian  .................................................................................  49 

3.3 Obyek Penelitian  .................................................................................  49 



ix 

 

3.4 Populasi   ...........................................................................................  49 

3.5 Sample Dan Teknik Sampling..............................................................  49 

3.6 Variabel Penelitian ...............................................................................  50 

3.7 Metode Pengumpulan Data ..................................................................  50 

3.8 Instrumen Penelitian.............................................................................  50 

3.9 Sumber Data Penelitian  ...................................................................  68 

3.10 Metode Analisis Data .........................................................................  68 

3.11 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian ..............................................  70 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  ..................................................................................  72 

4.2 Pembahasan  .......................................................................................  78 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  .............................................................................................  86 

5.2 Saran  ...................................................................................................  87 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................  88 

LAMPIRAN – LAMPIRAN  ..............................................................................  90 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



x 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel Halaman 

3.1 Konversi Nilai Kategori Kondisi Fisik……………………….................  59 

3.2 Norma Kondisi Fisik  ...............................................................................  59 

3.3 Nilai Kondisi Fisik Remaja Umur 16-19 Tahun Putri .............................  60 

3.4 Norma Penilaian Face Wall Volley Test dari AAHPER……......…  ........  63 

3.5 Norma Penilaian Passing Bawah dari Brumbach………………..… ......  65 

3.6 Penentuan Kategori servis  dan smash  ....................................................  69 

3.7 Penentuan Kategori Servis dan Smash ....… ............................................  70 

4.8Hasil Prosentase Kondisi Fisik Putri..…………………....…......…  .........  73 

4.9Hasil Prosentase Hands  – Up 60” Putri………………..…….........… ....  73 

4.10Hasil Prosentase Lari 60 M Putri ………………………....…... ..............  74 

4.11Hasil Prosentase Sit – Up 60” Putri …………..…………….......… ........  74 

4.12Hasil ProsentaseVertical Jump Putri…………..…………….......… .......  74 

4.13Hasil Prosentase Lari 1000 M Putri ..........................................................  75 

4.14 Hasil Prosentase Ketrampilan teknik dasar putri  ....................................  76 

4.15 Hasil Prosentase Smash  Putri…..……………………...……....… ........  76 

4.16 Hasil Prosentase Service Putri..………………….............… ..................  77 

4.17 Hasil Prosentase Passing  Atas Putri……..………..……........… ...........  77 

4.18. Hasil Prosentase Hasil Passing Bawah putri ..........................................  78 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

2.1 Servis Tangan Bawah  ..............................................................................  17 

2.2 Servis Mengapung Tangan Bawah ...........................................................  18 

2.3 Servis Tangan Atas ...................................................................................  19 

2.4 Floating Overhead Servis. ........................................................................  20 

2.5 Overhand Change – Up Servis .................................................................  21 

2.6 Overhand Round – House Servis..............................................................  22 

2.7 Jumping Servis……………………….…….............................................  23 

2.8 Passing Atas……………………….…… ................................................  25 

2.9 Sikap Lengan Saat Passing Bawah Satu Lengan......................................  25 

2.10 The Dig……………………….…… ......................................................  26 

2.11 Thumb Over Palm Methode……………………….…….......................  27 

2.12Passing Bawah…………………………….…… ...................................  27 

2.13 Set - Up/Umpan………………………….…… .....................................  28 

2.14Smash……………………….……..........................................................  30 

2.15 Block / Bendungan………………………………..……………............  32 

3.1 Sikap Start  ...............................................................................................  52 

3.2 Palang Sejajar  ..........................................................................................  53 

3.3 Sikap Hands Up .......................................................................................  54 

3.4 Posisi awal Sit Up  ....................................................................................  55 

3.5 Posisi melakukan Sit-Up ..........................................................................  55 

3.6 Sikap permulaan  ......................................................................................  56 



xii 

 

3.7 Sikap melakukan vertical jump  ...............................................................  57 

3.8 Posisi awal lari .........................................................................................  58 

3.9 Posisi pada waktu finish  ..........................................................................  58 

3.10 Sasaran passing atas dari Brady  ............................................................  62 

3.11 sasaran passing bawah dari Brumbach  ..................................................  64 

3.12 Lapangan Untuk Tes Servis  ...................................................................  66 

 3.13  Lapangan Tes Ketepatan Smash AAHPER  …………………….…… 67 

4.1 Hasil Deskripsi Tes Kondisi fisik Putri  ...................................................  72 

4.2 Hasil Desktipsi Tes Keterampilan teknik dasar putri  ..............................  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 
Lampiran  Halaman 

1. Usulan Tema Dan Judul ...............................................................................   

2. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing ....................................................  

3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan..................................   

4. Surat Permohonan Ijin Penelitian.................................................................   

5. Hasil Smash Putri .........................................................................................   

6. Hasil Service Putri .......................................................................................   

7. Hasil Passing Atas Putri ...............................................................................   

8. Hasil Passing Bawah Putri ...........................................................................  

9. Hasil Vertical Jump Putri .............................................................................  

10. Hasil Sit Up 60” Putri...................................................................................  

11. Hasil Hang Up 60” Putri ..............................................................................  

12. Hasil Lari  1000 M Putri ..............................................................................  

13. Klasifikasi Hang up up, sit up, vertical jump, Back, lari 1000 M, putri ......  

14. Dokumetntasi pada saat penelitian  ..............................................................  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan secara berkesinambungan 

meliputi semua aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun spiritual. 

Pembangunan manusia yang merupakan modal dasar sangat potensial antara lain 

dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal, informal, maupun non forma. 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sangat besar perhatiannya terhadap bidang 

olahraga, karena olahraga dipandang punya peranan yang penting dalam 

pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.  

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan upaya peningkatan 

kualitas manusia Indonesia diarahkan dalam rangka peningkatan jasmani, mental, 

rohani, masyarakat serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan yang dapat membangkitkan 

rasa kebanggaan nasional.  

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang sudah 

memasyarakat baik di lingkungan sekolah, instansi pemerintah maupun swasta, 

perguruan tinggi serta di lingkungan umum. Prestasi permainan bola voli akan 

baik bila jasmani dan rohani saling kait mengait di dalam gerakan-gerakan 

bermain, jiwa sebagai pendorong utama untuk menggerakan kemampuan jasmani 

yang telah dimilikinya. 
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Kondisi fisik harus dikembangkan oleh semua komponen yang ada, 

walaupun dalam pelaksanaanya perlu ada prioritas untuk menentukan komponen 

mana yang perlu mendapatkan porsi latihan lebih besar sesuai dengan olahraga 

yang ditekuni. Tidak adanya salah satu komponen akan mengurangi hasil yang 

dicapai. Kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting dalam upaya 

melakukan prestasi suatu cabang olahraga, maka program latihan harus 

direncanakan dengan sistematis untuk memungkinkan mencapai peningkatan 

prestasi yang lebih baik. Dengan kondisi fisik yang baik diharapkan : 1) ada 

peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi kerja jantung, 2) ada peningkatan 

komponen kondisi fisik, 3) adanya gerakan yang lebih baik dari sebelumnya, 4) 

ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah latihan, 5) ada 

respon yang cepat dari organisme tubuh sewaktu respon diperlukan (Harsono, 

1988:153).  

Pembinaan kondisi fisik untuk mempunyai tujuan untuk pembentukan fisik 

yang kuat, pengembangan kemampuan yang dimiliki dan senantiasa membentuk 

mental yang kuat, hal ini sesuai dengan apa yang dikembangkan M Sajoto 

(1995:7) untuk membentuk kematangan mental juara. Prestasi yang optimal dapat 

dicapai apabila ada 4 macam kelengkapan meliputi: 1) Pengembangan fisik 

(Phisycal Build-UP), 2) Pengembangan teknik (Tecnical Build- UP), 3) 

Pengembangan mental (Mental Build-Up), kematangan mental (M.Sajoto,1995:7).  

Bola voli adalah olahraga permainan tim, maka perlu kerjasama yang baik 

dalam tim itu, hal ini dituntut kemampuan masing-masing individu, sehingga 

dalam suatu pertandingan dapat dimenangkan. Maka prestasi akan semakin 
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meningkat sebab didukung dengan kemampuan individu. Kemampuan ind ividu 

yaitu teknik, fisik, taktik dan yang lain perlu dibina dan dikembangkan. Seorang 

pemain bola voli harus menguasai teknik dasar permainan bola voli.  

Teknik adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang mencapai 

tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Teknik dalam permainan bola voli dapat 

diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai peratiran-

peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. 

Teknik permainan yang baik selalu berdasarkan pada teori dan hukum-hukum 

yang berlaku dalam ilmu pengetahuan yang menunjang pelaksanaan teknik 

tersebut, seperti : Biomekanik, Anatomi, Fisiologi, Kinesiologi, dan Ilmu lainya, 

serta berdasarkan pula permainan yang berlaku (M. Yunus, 1992:68).  

Teknik dasar bola voli yang dikembangkan meliputi: (1) servis, (2) 

passing, (3) umpan, (4) smash, (5) blocking  (M. Yunus 1992: 68). Teknik dasar 

bola voli harus dikuasai lebih dahulu guna pengembangan mutu prestasi 

permainan bola voli. Salah satu cara yang ditempuh dalam usaha meningkatkan 

prestasi bola voli dengan cara melakukan pembinaan. Pembinaan olahraga 

prestasi bola voli membutuhkan waktu yang panjang, terprogram, dan dimulai 

dari usia dini (Suharno HP, 1984: 15).  

Pembinaan prestasi ini bisa dilihat dari klub yang dijadikan wahana untuk 

melatih teknik bermain bola voli. Di Banjarnegara terdapat salah satu klub yang 

melatih bola voli putri, klub ini sering mendapatkan juara diberbagai perlombaan, 

klub ini bernama Klub Bravo Banjarnegara. Klub yang berada dibawah asuhan 

Bapak Tarno ini sebagai salah satu klub berprestasi di Banjarnegara.  



4 

 

 

Saya sebagai peneliti ingin mengetahui keterampilan teknik dasar dan 

kondidi fisik atlet-atlet yang berada di klub Bravo Banjarnegara. Penelitian ini 

sebagai acuan seberapa kemapuan dasar dan kondisi fisik atlet Banjarnegara 

karena sering berprestasi. Latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas 

mendasari penulis mengadakan penelitian dengan judul “SURVEY KONDISI 

FISIK DAN KETERAMPILAN TEKNIK DASAR BOLA VOLI PUTRI DI 

KLUB BRAVO BANJARNEGARA TAHUN 2012”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang masih perlu dikaji, dianalisa dan 

selanjutnya diusahakan pemecahan. 

1. Bagaimankah kondisi fisik pemain bola voli Putri di Klub Bravo 

Banjarnegara Tahun 2012? 

2. Bagaimanakah keterampilan teknik dasar pada pemain bola voli Putri di 

Klub Bravo Banjarnegara Tahun 2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kondisi fisik pada pemain bola voli Putri di Klub 

Bravo Banjarnegara Tahun 2012?  

2. Untuk mengetahui keterampilan teknik dasar pada pemain bola voli 

Putri di Klub Bravo Banjarnegara Tahun 2012?  
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1.4 Penegasan Istilah  

Agar istilah-istilah yang ada dalam penelitian tidak menyimpang dan terjadi 

salah pengertian dari yang diteliti, maka perlu penegasan istilah yang sebagai 

berikut : 

1.  Survey 

Menurut Suharsimi Arikunto, survey adalah salah satu jenis penelitian untuk 

mengetahui pendapat dari informasi yang diperoleh dari penelitian dapat 

dikumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula dari sebagian dari populasi 

(1993:321) dalam penilitian ini Survey diartikan sebagai alat atau metode dalam 

memperoleh data dengan teknik tes.  

2. Kondisi fisik 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen yang tidak  dapat 

dipisahkan, baik peningkatanya maupun pemeliharanya. Artinya bahwa setiap 

usaha peningkatan kondisi fisik, maka harus mengembangkan semua komponen 

tersebut (M. Sajoto, 1995:8). 

3. Teknik Dasar Bermain Bola voli 

Adalah semua gerakan pemain dengan bola yang diperlukan untuk bermain 

bola voli. Bola voli adalah cabang permainan yang sifatnya beregu dalam 

memainkannya, sehingga kemampuan teknik dasar dan kerjasama dalam regu 

sangatlah penting (Suharno H.P.,1984:27). Adapun beberapa macam teknik dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap pemain bola voli dapat diuraikan sebagai berikut :  
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a) Mengumpan (Service) 

Ada beberapa definisi mengenai servis diantaranya oleh Nuril Ahmadi 

(2007:20) servis merupakan pukulan bola yang dilakukan dari belakang garis ahir 

lapangan permainan melampaui net ke daerah lawan, sedangkan Dieter 

Beutelstahl (2008:8) mendefinisikan servis sebagai sentuhan pertama dengan bola. 

Servis juga diartikan sebagai pukulan pertama yang mengawali rentetan bolak-

baliknya bola dalam permainan (A.Sarumpet dkk, 1992:95). .   

b) Mengoper (Passing) 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan 

kepada regu lawan.  

c) Umpan (Set-up) 

Umpan adalah menyajikan bola kepada teman dalam satu regu, yang 

kemudian diharapkan bola tersebut dapat diserangkan ke daerah lawan dalam 

bentuk smash (M. Yunus, 1992: 101) 

d) Pukulan tajam (Smash) 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha mencapai 

kemenangan.  

e) Bendungan (Block) 

Block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis serangan 

lawan (M. Yunus, 1992:119) , dalam hal ini bloking  merupakan salah satu cara 

untuk memperlambat atau menekan lawan untuk mendapatkan nilai atau poin 

dalam sebuah pertandingan.   
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 Selain persyaratan teknik dan kerjasama regu dalam setiap permainan juga 

dipengaruhi oleh kondisi fisik yang baik pula. Untuk menyiapkan kondisi fisik 

yang teratur dan disesuaikan dengan perkembangan pembinaan permainan bagi 

pemain itu sendiri. 

4. Klub Bola Voli Bravo Banjarnegara  

Keberadaan klub bola voli Bravo Banjarnegara yang berada di wilayah 

Kabupaten Banjarnegara didirikan pada tahun 2007 sebagai lembaga atau sarana 

yang tepat dalam menyalurkan bakat, minat dan potensi atlet dalam bidang 

olahraga bola voli. Klub ini telah banyak berprestasi baik untuk putra maupun 

putri, klub ini memiliki atlet putri terbanyak, sehingga peneliti mengambil sampel 

untuk meniliti karena ingin mengetahui kemampuan teknik dasar dan kondisi fisik 

atlet putrinya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu yang dijadikan objek penelitian. Adapun manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan  sebagai acuan penelitian 

lanjutan. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa terutama 

pembaca untuk menambah pengetahuan, wawasan, yang berkaitan dengan 

Kondisi Fisik dan Teknik Dasar Bola Voli.  

1.5.2 Manfaat Praktis 
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Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah : bagi pemerintah 

daerah, khususnya bagi SMA Negeri Se-Kabupaten Pemalang dalam membuat 

kebijakan baru yang lebih tepat terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler bola 

voli putra. 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 

a) Penulis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk penulis 

sehingga dalam penelitian berikutnya dapat menjadi pertimbangan dan bisa lebih 

baik dalam menyusun laporan. 

b) Pelatih dan klub Bravo Banjarnegara 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pelatih 

dan klub bola voli Bravo dalam membuat kebijakan baru untuk meningkatkan 

kualitas atlit terkait dengan kondisi fisik dan keterampilan teknik dasar bola voli.  

c) Atlet  

  Sebagai gambaran atlet untuk mengetahui sejauh mana tingkat kondisi 

fisik dan tingkat keterampilan teknik dasar bola voli sehingga  atlet terpacu untuk 

lebih meningkatkan latihannya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli sudah berkembang menjadi cabang olahraga yang 

sangat digemari, dan menurut para ahli saat ini bola voli tercatat sebagai olahraga 

yang menempati urutan kedua yang paling digemari didunia setelah sepakbola. 

Pada awalnya  ide dasar permainan bola voli adalah memasukkan bola ke daerah 

lawan melewati suatu  rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan 

permainan dengan mematikan bola didaerah lawan. Memvoli artinya memainkan / 

memantulkan bola sebelum jatuh atau sebelum bola menyentuh lantai. Permainan 

bola voli diciptakan oleh William G Morgan, seorang warga Amerika Serikat 

pada tahun 1895. 

Pada mulanya permainan ini diberi nama mintonette karena permainan ini 

hampir sama dengan permainan badminton. Permainan ini diciptakan untuk 

memenuhi keinginan para pengusaha lokal yang menganggap permainan bola 

basket kurang menyenangkan. Bola yang dipergunakan terbuat dari karet bagian 

dalam bola basket. 

Dalam percobaan-percobaan selanjutnya dirasakan bola terlalu ringan, 

sedangkan penggunaan bola basket terlalu berat. Morgan kemudian mengusulkan 

kepada salah satu produk alat-alat olahraga untuk membuat bola voli sebagai 

percobaan. Setelah itu diadakan sebuah demonstrasi dihadapan para ahli 

pendidikan jasmani pada suatu konferensi internasional di Springfield.  
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Peraturan  awalnya tidak ditentukan berapapun jumlah pemain dalam satu 

timnya. Pada tahun 1986 nama permainan ini diubah menjadi Volly Ball oleh AL 

Fred T. Halstead, yang telah menyaksikan permainan ini, menganggap bahwa 

volly ball lebih sesuai menjadi nama permainan ini, mengingat ciri permainan ini 

dimainkan dengan melambungkan bola sebelum bola tersebut menyentuh tanah.  

Sejak itu bola voli tidak hanya dimainkan dilapangan tertutup tetapi juga 

dilapangan terbuka, dihalaman-halaman sekolah, ditepi pantai dan ditempat 

terbuka lainya. Permainan ini mulai popular baik dikalangan muda maupun tua, 

karena tidak memerlukan lapangan yang  terlalu luas dan harganya pun relatif 

lebih murah serta dapat dimainkan oleh banyak orang sekaligus bersama-sama.  

Berikut ini disampaikan perubahan-perubahan peraturan permainan bola voli 

secara garis besar dari tahun ke tahun sebagai berikut : 

1. Tahun 1912 diberlakukan sistem rotasi.  

2. Tahun 1917 sistem 21 poin diganti sistem 15 poin.  

3. Tahun 1918 tim ditetapkan hanya enam orang yang berada dalam satu regu dan 

tinggi net adalah 8 feet (2,43 meter) 

4. Tahun 1921 ditetapkan garis tengah dibawah net.  

5. Tahun 1922 setiap regu diperbolehkan memainkan bola masing-masing hanya 

tiga kali kemudian harus diseberangkan kedaerah lawan.  

6. Tahun 1990 sistem poin mulai berlaku dengan 21 poin untuk satu set. 

(Hery Koesyanto, 2004:2) 

Di Indonesia bola voli dikenal sejak tahun 1928, dibawa oleh guru Belanda 

yang mengajar di sekolah-sekolah lajutan, namun pada waktu itu belum popular 
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dikalangan masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tentara Jepang banyak 

memberi andil dalam memperkenalkan permainan ini pada masyarakat.  

Dalam permainan bola voli sangat diperlukan otot yang kuat dan terlatih 

dimana olahraga bola voli ini memerlukan kecepatan, kelincahan, koordinasi, 

kecepatan reaksi dan keseimbangan. Teknik dasar bola voli harus dikuasai agar 

permainan berjalan dengan lancar, teratur serta bila ada pemain yang tidak benar 

melakukanya maka pemain tersebut salah. Hal ini sesuai pendapat yang 

menyatakan bahwa, agar permainan berjalan baik, lancar dan teratur, maka 

pemain dituntut menguasai teknik dasar bola voli (I. Sadikun, dkk, 1992:86). 

Melihat perkembangan permainan bola voli yang terus berkembang maka, 

penulis dapat simpulkan bahwa permainan bola voli  atau pada awalnya disebut 

dengan mintonette ini mengalami banyak perubahan dari perubahan sistem rotasi 

pada tahun 1921 sampai dengan perubahan jumlah poin menjadi 21 pada tahun 

1990 untuk menyempurnakan permainan bola voli.  

2.2 Pembinaan Prestasi Bola Voli 

Dalam usaha untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai prestasi yang 

optimal ada beberapa faktor yang menentukan antara lain : 

1) Kondisi Fisik atau Tingkat kesegaran jasmani 

2) Kemampuan teknik dan keterampilan yang dimilikinya 

3) Masalah-masalah lingkungan  

4) Pengembangan mental 

5) Kemampuan juara 
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Secara umum faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi (Rusli 

Lutan 2003 : 13), yaitu : 

1. Faktor yang melekat pada atlet, seperti karakteristik fisik dan sifat-sifat 

psikologis tertentu. 

2. Faktor lingkungan sekitar atlet.  

3. Faktor mutu pendidikan. 

Prisip pembinaan yang terbaik hanya akan dapat tercapai bila dilaksanakan 

dan tertuju pada aspek-aspek pelatihan seutuhnya (Rusli Lutan 2000 : 32), 

mencakup : 

1) Kepribadian atlet 

Kepribadian atlet adalah sejumlah ciri unik dari seorang atlet. Sifat-sifat 

tertentu yang dibutuhkan untuk dapat berprestasi dalam olahraga, yaitu : 

a) Sikap sportif (gembira) melasksanakan tugas latihan 

b) Loyal terhadap kepemimpinan 

c) Rendah hati 

d) Semangat bersaing dan berprestasi.  

2) Pembinaan kondisi fisik 

Pembinaan kondisi fisik yang spesifik meliputi kekuatan, power dan 

kecepatan. Berkaitan dengan kemampuan fisik, diperlukan derajat kebugaran 

jasmani yang serasi dengan tuntutan kerja bagi seseorang yang mencakup : 

a) Kebugaran bertalian dengan kesehatan 

b) Kebugaran bertalian dengan prestasi 
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3) Keterampilan teknik dan latihan koordinasi 

Tindakan operasional : 

a) Identifikasi tipe keterampilan yang dibutuhkan 

b) Kembangkan program latihan fisik yang bersifat multilateral untuk menjadi 

landasan pembinaan keterampilan teknik 

c) Serasikan program latihan fisik dan teknik sesuai dengan kebutuhan cabang 

yang bersangkutan. 

4) Latihan taktik 

Tindakan operasional : 

a) Kembangkan program peningkatan kemampuan memecahkan masalah 

b) Laksanakan diskusi pada setiap akhir sesi latihan 

c) Gunakan rekaman video (kalau ada) untuk menganalisis performa pemain  

5) Latihan mental 

Tindakan operasional : 

a) Konsultasi tim psikologi bila ada atlet bermasalah 

b) Programkan latihan mental terapan, seperti : autogene training atau 

relaksasi dan peningkatan konsentrasi.  

c) Pantau keadaan atlet dalam menghadapi latihan atau pertandingan.  

2.3 Teknik Dasar Bermain Bola Voli 

Teknik adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Teknik dalam permainan bola voli dapat 

diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan 
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peraturan-peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang 

optimal (M. Yunus, 1992 : 68). 

Kemampuan teknik dan keterampilan yang dimiliki merupakan faktor 

yang  paling berpengaruh dalam permainan bola voli. Teknik adalah suatu proses  

melakukan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktek sebaik mungkin 

untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bola voli 

(Suharno H.P, 1984:12). Teknik dasar permainan bola voli harus dikuasai agar 

permainan dapat berjalan dengan lancar dan teratur serta bila ada pemain yang 

tidak benar perlakuannya, maka pemain tersebut membuat kesalahan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang menyatakan agar permainan berjalan dengan baik, 

lancar dan teratur, maka para pemain dituntut harus menguasai teknik dasar 

permainan bola voli (Imam Sadikun, dkk, 1992:86). Agar kecakapan permainan 

bola voli dapat ditingkatkan, maka teknik ini erat sekali hubunganya dengan 

gerak, kondisi fisik, taktik dan mental. Teknik dasar bola voli harus betul-betul 

dipelajari terlebih dahulu guna dapat mengembangkan mutu prestasi bola voli. 

Penguasaan teknik dasar bola voli merupakan salah satu unsur  yang  turut 

menentukan  menang atau kalahnya suatu regu didalam suatu pertandingan 

disamping unsur-unsur kondisi fisik, mental dan taktik (Suharno H.P, 1984:12).  

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik 

dasar bola voli merupakan semua gerakan-gerakan  pemain dengan bola yang 

diperlukan untuk bermain bola voli. Adapun beberapa macam teknik dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap pemain bola voli dapat diuraikan sebagai berikut :  
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2.3.1 Servis 

Awal mulanya servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk 

memulainya suatu permainan, sesuai dengan kemajuan permainan bahwa teknik 

servis saat ini hanya sebagai permulaan permainan, tetapi bila ditinjau dari taktik 

sudah merupakan suatu serangan bagi regu yang memulainya untuk mendapatkan 

nilai. Karena kedudukanya yang sangat penting maka para pelatih dan guru 

olahraga dianjurkan selalu berusaha menciptakan bentuk teknik dasar servis yang 

dapat menyulitkan lawan, bahkan dengan servis dapat membunuh lawan untuk 

mendapatkan nilai.  

Servis hendaknya dapat diartikan sebagai suatu serangan pertama kali bagi 

regu yang melakukan servis untuk meraih kemenangan. Ada beberapa definisi 

mengenai servis diantaranya oleh Nuril Ahmadi (2007:20) servis merupakan 

pukulan bola yang dilakukan dari belakang garis ahir lapangan permainan 

melampaui net kedaerah lawan, sedangkan Dieter Beutelstahl (2008:8) 

mendefinisikan servis sebagai sentuhan pertama dengan bola. Servis juga 

diarataikan sebagai pukulan pertama yang mengawali rentetan bolak-baliknya 

bola dalam permainan (A.Sarumpet dkk, 1992:95).  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tentang definisi dan penjabaran 

mengenai servis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa servis merupakan 

pukulan yang dilakukan dari garis belakang akhir lapangan yang mengawali 

rentetan bolak-baliknya bola sekaligus sebagai sentuhan pertama dengan bola.     

Pengklasifikasian servis menurut para tokoh, pada dasarnya hampir sama, 

yang membedakan adalah penjabaran dalam melakukannya. Sebagai contoh 
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M.Yunus (1992:69) membagi servis dalam servis tangan bawah, servis 

mengapung, hook service dan servis dengan melompat, sedangkan Nuril Ahmadi 

(2007:20) membagi servis dalam Underhand service, Floating service,Topspin  

service dan jumping service. A. Sarumpet dkk (1992:95) membagi servis menjadi 

tiga kategori yaitu: servise tangan bawah, servis tangan samping dan servis tangan 

atas. Herry Koesyanto (2003:12) membagi servis menjadi tujuh kategori yaitu 

servis tangan bawah,servis mengapung tangan bawah, servis tangan atas, floating 

overhand service, overhand change-up service, overhand round-house service dan 

jumping service. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  teknik servis ada dua yaitu menggunakan tangan bawah dan servis 

menggunakan tangan atas. 

 Melihat pandangan dari beberapa tokoh, pendapat Herry Koesyanto 

memberikan jabaran servis yang lebih luas dan menampung semua pendapat-

pendapat dari para ahli lain, berlatar belakang hal tersebut  maka penulis dapat 

menggambarkan berbagai jenis servis sebagai berikut :    

2.3.1.1 Servis Tangan Bawah (Underhand Service) 

Servis tangan bawah adalah cara yang termudah untuk memasukan bola ke 

daerah lawan. Bagi pemain pemula cara ini sangat mudah untuk dipelajari dan 

tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar, sehingga dalam waktu singkat sudah 

dapat dikuasai. Adapun urutan dalam melakukan servis tangan bawah adalah 

sebagi berikut: 
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1. Posisi melangkah:  badan dibungkukan, bertumpu pada tungkai belakang.  

2. Bola dilambungkan: lengan yang akan memukul diayunkan ke belakang.  

3. Bola dipukul dengan tangan, sementara lengan diluruskan.  

4. Kedua tungkai diluruskan sikapnya, tubuh sebelah atas ditegakan sementara 

titik berat tubuh berpindah penumpuannya pada tungkai sebelah depan.  

5. Sikap tangan waktu memukul bola adalah membuka.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Servis Tangan Bawah (Underhand Service) 
     (Herry Koesyanto, 2003:13) 

2.3.1.2 Servis Mengapung Tangan Bawah (Underhand Floating Service) 

Teknik ini sangat efektif dan efisien untuk pemain putri, karena sesuai 

dengan sifat pemain putri yang lemah dalam kekuatan dan kecepatan lengan.  

 Sikap permulaan:Berdiri normal, pegang bola dengan tangan kiri, konsentrasi 

pandangan ke arah bola. Bola dilambungkan berada di depan sebelah kanan 

sejajar dengan bahu kanan setinggi pinggang.  

 
 
 

 

 
 
 

Gambar 2.2  Servis Mengapung Tangan Bawah (Underhand Floating Service) 
(Herry Koesyanto, 2003:14) 
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2.3.1.3 Servis Tangan Atas (Overhead Service)  

Servis tangan atas atau servis pukulan dari atas ada beberapa macam, 

yaitu: (1) Servis tennis, (2) servis mengapung, dan (3) servis cekis.  

 Sikap permulaan: 

Ambil sikap berdiri dengan kaki kiri berada lebih ke depan daripada kaki 

kanan dan kedua lutut ditekuk. Tangan kanan dan kiri bersama-sama memegang 

bola, tangan kiri menyangga bola dan tangan memegang atas bola. Bola 

dilambungkan dengan tangan kiri ke atas sampai ketinggian kurang lebih setengah 

meter di atas kepala. Tangan kanan segera ditarik ke belakang atas kepala, dengan 

telapak tangan menghadap ke depan. 

 Pelaksanaan: 

Setelah tangan kanan berada di atas belakang kepala dan bola berada 

sejangkauan tangan maka segera bola dipukul dengan memukul seperti melakukan 

smash. Setelah bola berhasil dipukul akan menjadi top spin. Sewaktu akan 

melakukan servis perhatian selalu terpusat pada bola.  

Lecutan tangan lengan sangat diperlukan dalam servis tennis dan apabila 

perlu dibantu dengan gerakan togok ke arah depan sehingga bola akan memutar 

lebih banyak. Pada saat lengan dilecutkan siku jangan sampai tertarik ke bawah. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 2.3  Servis Tangan Atas (Overhead Service) 
 

(Herry Koesyanto, 2003:15) 
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2.3.1.4 Floating Overhead Service 

 Sikap permulaan: 

Berdiri di daerah servis menghadap ke lapangan, salah satu kaki 

berada di depan atau keduanya sejajar dengan menghadap net. Bola dipegang 

ditangan kiri setinggi kepala, tangan kanan menggenggam atau dapat dengan 

telapak tangan terbuka. 

 Gerakan pelaksanaan: 

Bola dilambungkan di atas kepala, tangan kanan segera memukul bola 

pada bagian tengah belakang dari bola dan gaya yang mengenai bola harus 

berjalan memotong garis tengah bola, untuk menghindari terjadinya putaran 

pada bola, pergelangan tangan harus di lakukan.  

 Gerak lanjutan: 

Gerak lanjutan lengan pemukul harus segaris dengan gaya yang 

dihasilkan atau didorongkan ke depan. Jika pukulan dilakukan dengan gerakan 

yang cepat (pukulan keras) dapat dilakukan tanpa follow trough. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4  Floating Overhead Service  

(Herry Koesyanto, 2003:16) 
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2.3.1.5 Overhand Change-Up Service ( Slider Floating Service) 

 Sikap permulaan: 

Berdiri menyampingi net, posisi kaki sejajar, tangan kiri memegang 

bola di depan badan, tangan kanan yang akan memukul bola (tangan 

menggenggam). 

 Gerak Pelaksanaan: 

Langkahkan kaki kiri ke samping, lambungkan bola di depan pundak 

kiri kemudian lengan kanan dengan gerak melingkar ke arah bola sambil 

memindahkan gerak badan ke kaki kiri, perkenaan tangan dengan bola berada 

di depan pundak kiri dan lengan dalam keadaan lurus.  

 Gerak lanjutan: 

Setelah tangan mengenai bola, gerakan lengan bibawa lurus ke depan, 

sambil memindahkan berat badan ke depan dan segera masuk ke lapangan 

untuk mengambil posisi menerima bola serangan dari lawan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Slider Floating Service 

(Herry Koesyanto, 2003:17) 
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2.3.1.6 Overhand Round-House Service (Hook Service) 

 Sikap permulaan: 

Berdiri menyampingi lapangan jarak kedua kaki selebar bahu, kedua 

tangan memegang bola. 

 Gerak pelaksanaan: 

Lambungkan bola di atas pundak kanan (di atas lengan yang akan 

memukul bola). Liukkan badan ke  arah kanan dan lutut ditekuk, kemudian 

ayunkan lengan kea rah bola dengan gerakan melingkar secepat mungkin, 

telapak tangan dalam keadaan lurus dan gunakan lecutan pergelangan tangan 

pada waktu telapak tangan mengenai bola untuk menambah kecepatan putaran 

bola. 

 Gerak lanjutan: 

Setelah telapak tangan mengenai bola, lanjutkan gerakan tangan 

melingkar kea rah kiri dan pindahkan berat badan ke kiri, kemudian segera 

ikuti dengan gerakan melangkahkan kaki kanan ke arah lapangan untuk segera 

mengambil posisi siap menerima pengembalian atau serangan dari pihak 

lawan. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gambar 2.6  Overhand Round-House Service (Hook Service) 
(Herry Koesyanto, 2003:18) 
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2.3.1.7 Servis dengan melompat (Jumping Service) 

 Sikap permulaan: 

Berdiri di daerah servis dekat dengan garis belakang menghadap net, 

kedua tangan memegang bola. 

 Gerak pelaksanaan: 

Lambungkan bola setinggi kurang lebih tiga meter  di depan badan, 

kemudian badan merendah dengan lutut untuk melakukan awalan melompat 

setinggi mungkin kemudain bola dipukul setinggi mungkin seperti gerakan 

smash. Lecutkan pergelangan tangan secepatnya sehingga menghasilkan 

pukulan top spin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun ke daerah 

lawan. 

 Gerak lanjutan: 

Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setinggi- tingginya 

pada saat melayang diudara, langsung mendarat didalam lapangan dan segera 

mengambil posisi siap untuk menerima pengembalian atau serangan balik dari 

lawan. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.7 Jumping Service (servis dengan melompat) 
     (Herry Koesyanto, 2003:19) 
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Melihat uraian di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa servis terbagi dalam beberapa cara, diantaranya adalah servis tangan 

bawah, servis mengapung tangan bawah, servis tangan atas, floating overhand 

service, overhand change-up service, overhand round-house servis dan jumping 

service.  Keanekaragaman dalam melakukan servis membawa tingkat kesulitan 

yang berbeda dalam melakukannya dengan demikian hasil servis yang diraihpun 

berbeda pula didalam mendapatkan hasil ahir atau skor dalam sebuah 

pertandingan.   

2.3.2  Passing (Mengoper) 

Passing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri dalam satu regu 

dengan suatu teknik tertentu, sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan 

kepada regu lawan. Dalam perkembanganya permainan bola voli membutuhkan 

pasing yang akurat dan terampil agar didapatkan suatu kerjasama yang bagus 

untuk memenangkan suatu pertandingan. Nuril Ahmadi (2007:22) mendefinisikan 

pasing sebagai upaya seorang pemain dengan menggunakan tehnik tertentu untuk 

mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman seregunya untuk dimainkan 

di lapangan sendiri, sedangkan A. Sarumpaet dkk (1992:87) mendefinisikan 

pasing sebagai  suatu usaha dari seseorang pemain bola voli dengan cara 

melakukan tehnik tertentu yang bertujuan untuk mengoperkan bola kepada 

temannya sendiri. 

Pendapat hampir serupa dikemukakan oleh Herry Koesyanto (2003:22) 

dimana membagi passing menjadi dua jenis, yaitu passing atas dan passing 
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bawah. Pasing atas dapat dilakukan dengan berbagai cara dintaranya  penulis 

dapat uraikan sebagai berikut :  

2.3.2.1 Passing Atas  

Pass atas ada dua macam yaitu pass atas normal dan pass atas setinggi 

muka. Keduanya hampir sama hanya saja pada perkenaan bolanya yang berbeda. 

Pass atas normal bola berada di depan atas muka sedangkan pass atas setinggi 

muka pada saat perkenaan bola berada tepat di depan muka.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Passing Atas 
(Herry Koesyanto, 2003:23) 

2.3.2.2 Passing Bawah 

Passing bawah adalah ,memainkan bola dengan sisi lengan bawahdan 

merupakan teknik bermain yang cukup  penting dalam permainan bola voli. 

Dalam melakukan pass bawah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan satu 

tangan dan dua tangan.  

2.3.2.2.1  Passing Bawah Satu Tangan  

Pass bawah satu tangan biasanya digunakan apabila bola berada agak jauh 

dari badan dan rendah. Bentuk melakukan pass bawah satu tangan antara lain: 

a) Menggunakan lengan dengan jari- jari menggenggam. 

b) Punggung tangan dengan jari-jari terbuka 
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c) Pergelangan tangan bagian dalam dengan tangan menggenggam.  

 

 

 

 

Gambar 9 Sikap lengan saat pass bawah satu tangan 

(Herry Koesyanto, 2003:27) 

2.3.2.2.2  Passing Bawah Dua Tangan 

 Ada beberapa bentuk passing menggunakan dua tangan yaitu the dig 

(clenched frst methode) dan thumb over palm method. 

2.3.2.2.2.1 The Dig (Clenched Frst Methode)  

The dig adalah penerimaan bola dengan gaya menggali atau melakukan 

gerakan seakan-akan menyendok bola ke atas. Dig merupakan satu – satunya cara 

untuk menerima servis yang sulit. Dengan cara ini, kita masih berkesempatan 

mengarahkan bola  semau kita. (Dieter. B, 2007: 18) 

Dig yaitu kedua ibu jari sejajar dengan jari-jari tangan  yang lain. Bentuk 

ini sering digunakan bagi pemain yang sudah tinggi. Kemampuan pass 

bawahnya,karena lebih fleksibel apabila menerima bola dari arah mana pun. 

 

 

 

 

Gambar 2.10  The Dig (Clenched First Methode) 
(Herry Koesyanto, 2003:27).  
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2.3.2.2.2.2 Thumb Over Palm Methode  

Thumb over palm methode yaitu kedua telapak tangan menghadap keatas 

dengan satu tangan menempel pada telapak tangan lainya dan dijepit ibu jari. 

Perkenaan bola diatas pergelangan tangan bentuk ini lebih tepatnya bagi pemula 

karena untuk mempermudah mengantsipasi bola pada bidang perkenaan.  

 

 

 

 

Gambar 2.11  The Dig (Thumb Over Palm Methode) 

     (Herry Koesyanto, 2003:28) 
 

 

 

 

 

Gambar 2.12  Passing bawah 

(Penataran pelatih bola voli tingkat cabang kota Semarang 2008) 

2.3.3 Umpan/Set-up 

Umpan adalah menyajikan bola kepada teman dalam satu regu, yang 

kemudian diharapkan bola tersebut dapat diserangkan ke daerah lawan dalam 

bentuk smash (M. Yunus, 1992: 101) 
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Mengumpan atau menset-up berarti menyajikan bola kepada teman 

seregunya yang selanjutnya diharapkan akan dapat dipergunakan untuk 

menyerang kelapangan lawan. Karena pada umumnya pengertian menyerang 

adalah melakukan smash. Jadi menset-up adalah menyajikan bola untuk dapat 

dismash teman seregunya (Herry Koesyanto, 2003 : 30)  

Untuk menset-up harus memenuhi beberapa persyaratan agar hasilnya 

dapat dismash dengan baik, adapun persyaratan itu adalah sebagai berikut : 

a) Bola harus melambung dengan tenang didaerah serang lapangan sendiri.  

b) Bola harus berada diatas jarring dengan ketinggian yang cukup, agar  sempat 

dismash bagi smasher. 

c) Jarak dari jaring sejauh 20 – 50 cm. 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 2.13 Umpan / Set-up 
(Penataran pelatih bola voli tingkat cabang kota Semarang 2008) 

Menurut tinggi rendahnya umpan dalam permainan bola voli, dapat dibagi 

dalam empat macam sebagai berikut : 

a) Umpan normal 

b) Umpan setengah normal (semi Set-up) 

c) Umpan dorongan cepat (push) 

d) umpan cepat (Umpan pull) 
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Melihat uraian diatas mengenai pasing maka penulis dapat menarik suatu 

kesimpulan bahwa salah satu tehnik dasar voli yang sangat menentukan untuk 

kelancaran maupun kestabilan  jangka pendek maupun jangka panjang dalam 

suatu permaian dalam hal ini kerjasama antar satu tim dan pencapaian suatu tim 

yaitu serbuah kemenangan, dimana tehnik dasar ini menyuguhkan tehnik pasing 

atas yang terbagi dalam pass atas setinggi muka dan pass atas setinggi dada, 

sedangkan passing bawah terbagi dalam jenis the dig dan thumb over palm 

method.  

2.3.4 Pukulan Keras (Smash) 

Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha mencapai 

kemenangan. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam melakuka n 

smash ini diperlukan raihan yang tinggi dan kemampuan meloncat yang tinggi. 

Smash tercapai apabila dari para pemain menguasai tehnik dasar bola voli lainnya 

sebelum pemain dapat melakukan smash yaitu adanya passing yang bagus.  

Para ahlipun mendefinisikan smash hampir sama diantara satu dengan yang 

lainnya, yang menjadikan perbedaanya adalah pada pembagian dlam melakukan 

proses suatu smash. Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan 

yang komplek yang terdiri dari: 

a) Langkah awalan  

b) Tolakan untuk meloncat 

c) Memukul bola saat melayang di udara 

d) Saat mendarat  kembali setelah memukul bola 

(M. Yunus, 1992: 108) 



29 

 

 

Urutan dalam melakukan smash adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan awalan 1 sampai dengan 3 langkah.  

b) Langkah yang dibuat menggunakan langkah kaki yang lebar. 

c) Pada saat mendekati net kedua lengan di ayunkan ke belakang.  

d) Kedua kaki dihentakan bersusulan, lalu meloncat; lengan yang memukul.  

e) Mulai terayun ke depan,punggung menegang ke belakang.  

f) Bola di pukul dengan lengan terjulur, tangan terbuka dan menaungi bola. 

g) Sementara pergelangan tangan harus longgar.  

 

 

 

 

 

Gambar 14  Smash 

Herry Koesyanto,2003:35) 

 Melihat uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa 

smash merupakan pukulan serangan yang sangat keras dimana membutuhkan 

keahlian yang asensial maupun cara termudah mendapatkan angka. Seorang 

smasher membutuhkan kegesitan, kepandaian melompat serta mempunyai 

kemampuan memukul bola sekeras mungkin.  

2.3.5 Block / Bendungan 

Block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis serangan 

lawan (M. Yunus, 1992:119) , dalam hal ini bloking  merupakan salah satu cara 
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untuk memperlambat atau menekan lawan untuk mendapatkan nilai atau poin 

dalam sebuah pertandingan.   

Block adalah upaya untuk membendung serangan dari lawan. Adapun tahap-

tahap untuk melakukan block ing seperti yang dikemukakan oleh Herry Koesyanto 

(2003 :42)  adalah sebagai berikut : 

a) Mengadakan langkah kekanan atau kekiri.  

b) Meloncat ke atas dengan tumpuan kedua kaki.  

c) Menggerakan tangan dan lengan untuk menguasai bola.  

d) Mendarat dengan dua kaki secara lentuk. 

Tolakan dilakukan sesaat bila smasher telah menolak ke atas, hal ini bila bola 

di umpan dekat dengan jarring.Bila bola di umpan agak jauh dari jaring maka saat 

tolakan agak diperlambat sedikit.  

Dalam melakukan block atau bendungan,seorang pemain bisa melakukannya 

secara sendirian (block tunggal) ataupun melakukannya secara berkawan. Perlu 

ditekankan bahwa dalam melakukan block yang berhasil kira nya tidak semudah 

seperti yang di uraikan. Oleh karena itu untuk dapat memblock secara rapi dan 

berhasil diperlukan latihan yang banyak dan adanya kemampuan yang keras.  

Menjemukan  karena blocker selalu dalam keadaan dipimpin oleh 

smasher. Hal-hal yang mempengaruhi atau mempengaruhi block yang kurang 

berhasil disebabkan oleh: 

a) Latihan teknik biasanya gerakan bayangan tanpa smash yang sesungguhnya. 

b) Unsur psikologis yang menjemukan dalam melakukan block di dalam 

pertandingan, dan lain sebagainya. 
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Gambar 2.15 Block / Bendungan 

(Penataran pelatih bola voli tingkat cabang kota Semarang 2008) 

Melihat uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bloking 

merupakan teknik  dasar bola voli yang harus dikuasai oleh seorang pemain  

bola voli karena bloking merupakan salah satu benteng dari serangan lawan 

dalam permaianan bola voli adapun bentuk-bentuk bloking itu sendiri terdiri dari 

bloking individu, kelompok dan teknik beregu.  

2.4 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan seseorang dapat 

diketahui sampai sejauh mana kemampuanya sebagai pendukung aktivitas 

menjalankan olahraga. Kondisi fisik juga dapat diartikan sebagai kondisi badan 

seorang pemain . Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatanya, 

pemeliharaanya. Artinya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik maka 

seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini dilakukan 

sistem prioritas sesuai keadaan atau status tiap komponen tersebut dan untuk 

keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut (M. Sajoto, 1988:53). 

Kondisi fisik merupakan salah satu syarat penting dalam meningkatkan 

prestasi seseorang atlet, bahkan sebagai keperluan yang sangat mendasar untuk 
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meraih prestasi olahraga, sebab seorang atlet tidak dapat melangkah sampai ke 

puncak prestasi bila tidak didukung kondisi fisik yang baik (Suhendro 1999:4.1) 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh 

dalam melakukan aktivitas fisik (Sugiyanto, 1993:221). Kemampuan fisik penting 

untuk mendukung aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil dapat dilakukan 

apabila kemampuan fisiknya memadai. Kondisi fisik dalam olahraga menurut 

Grosser dkk (2005: 3) mengemukakan bahwa semua kemampuan jasmani yang 

menentukan prestasi yang relisasinya dilakukan melalui kesanggupan pribadi.  

Selanjutnya Grosser dkk (2005:3) juga mengemukakan persyaratan 

kemampuan fisik, diantaranya sebagai berikut : perkembangan usia seseorang, 

bawaan genetik organ secara genetik dalam hal ini berhubungan dengan gen yang 

diusung oleh orang tua seorang atlit, mekanisme pengendalian koordinasi sistem 

saraf pusat, keamampuan psikis.   

Jadi kondisi fisik adalah suatu kualitas fisik, kualitas psikis, dan 

kemampuan fungsional peralatan tubuh individu dalam memenuhi tuntutan 

prestasi yang optimal pada spesifikasi cabang olahraga tertentu. Latihan kondisi 

fisik didisain khusus melalui pentahapan yang sistematis dan metodis untuk 

pengembangan kondisi fisik lebih optimal.  

Komponen kondisi fisik menurut Grosser dkk (2005:4) empat Komponen: 

1.  Kekuatan 

2.  Kecepatran 

3.  Daya tahan  

4.  Kelenturan. 
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Komponen tersebut saling berkaitan dengan persyaratan kondisi fisik 

seperti yang diuraikan diatas. Artinya komponen kondisi fisik diatas saling 

mempengaruhi atau saling terkait dengan Syarat-syarat kemamapuan fisik.   

Menurut M. Sajoto (1995:8)  terdapat sepuluh komponen yang menentukan 

kondisi  yaitu sebagai berikut : 

1. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot-otot utnuk menerima beban suatu bekerja (M. Sajoto, 

1988:58). Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang 

untuk menahan atau menerima beban kerja (E. R. Dwi Kusworo, 2000:2).  

Kekuatan memegang peranan penting, karena kekuatan merupakan sumber 

utama daya penggerak setiap aktivitas, berperan untuk mencegah cidera  dan 

merupakan komponen dasar bagi komponen kondisi fisik lainnya serta sebagai 

persyaratan untuk meningkatkan prestasi.  

2. Daya tahan (Endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya 

untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan 

beban tertentu. (M. Sajoto, 1988:58).  

Daya tahan mengacu pada kemampuan melakukan kerja yang ditentukan 

intensitasnya dalam waktu tertentu, hal ini disebut dengan stamina. Seorang atlet 

dapat dikatakan memiliki daya tahan yang baik bila dia tidak mudah lelah atau  

terus bergerak dalam keadaan lelah.  
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3. Daya otot (Muskular Power) 

Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimun yang dikerjakan dalam waktu sependek-pendeknya (M. Sajoto, 

1988:58) 

Daya tahan otot dipengaruhi oleh kekuatan otot, kecepatan kontraksi otot 

sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal – hal tersebut akan 

mempengaruhi daya otot.  Jadi daya otot adalah kualitas yang memungkinkan otot 

atau sekelompok otot untuk melakukan kerja fisik secara tiba-tiba.  

4. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (M. Sajoto, 1988:8). 

Kecepatan adalah kemampuan yang memungkinkan orang berubah arah 

atau melaksanakan gerakan yang sama atau tidak sama secepat mungkin (E. R. 

Dwi Kusworo, 2000:2). Kecepatan dapat dibedakan antara kecepatan gerak dan 

kecepatan eksplosit.  

5. Kelentukan (Flexibility) 

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan d iri untuk 

segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah 

ditandai dengan tingkat flexibilitas pada seluruh permukaan tubuh (M. Sajoto, 

1988:58). Kelentukan  adalah kemungkinan gerak maksimal yang dpat dilakukan 

oleh suatu persendian (E.R. Dwi Kusworo, 2000:3) 

Kelentukan yang buruk juga mempengaruhi kecepatan dan daya tahan 

karena, otot-otot harus bekerja keras untuk mengatasi tahanan menuju langkah 
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yang panjang. Untuk memperbaiki kelenturan atau memelihara kelenturan tubuh 

kita maka harus menggerakan persendian kita pada daerah geraknya yang 

maksimal secara teratur. Dengan kelenturan tubuh atau penguluran tubuh yang 

lebih luas, sehingga semakin sedikit tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan 

aktifitas sehari-hari. 

6. Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah poisi diarea 

tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik 

(M. Sajoto, 1988:59). Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah dengan 

cepat dan efektif sambil bergerak atau berlari hampir dengan kecepatan penuh 

(E.R. Dwi Kusworo:2000:3). Tes yang digunakan untuk mengukur kelincahan 

seseorang yang sangat sederhana adalah suttle-run dan dodging-run. Kelincahan 

hampir sama dengan kecepatan tetapi kelincahan lebih mengarah pada pergerakan 

yang tiba-tiba, misalnya berubah arah dengan cepat.  

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelincahan 

adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan 

cepat dan tepat pada saat bergerak ke arah berlawanan, tanpa kehilangan 

keseimbangan tubuh. 

7. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-

organ syaraf otot (M. Sajoto, 1988:59). Keseimbangan adalah kemampuan 
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mempertahankan sikap tubuh yang tepat dan benar pada saat melakukan suatu 

gerakan. (E.R. Dwi Kusworo, 2000:3).  

Seorang atlet memiliki keseimbangan yang baik apabila dalam melakukan 

gerakan dalam olahraga tidak melakukan kesalahan misalnya dalam melakukan 

smash apabila setelah melakukan terjatuh berarti atlet tidak memiliki 

keseimbangan yang baik. 

8. Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-

macam gerak yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara efektif (M. 

Sajoto, 1988:59). Koordinasi adalah hubungan yang harmonis dari berbagai faktor 

yang terjadi pada suatu gerakan (E.R. Dwi Kusworo, 2000:3). Koordinasi 

merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan sangat tepat 

dan efisien. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang 

terjadi pada suatu gerakan (Rubianto Hadi, 2007:50).  

Seorang atlet dikatakan memiliki tingkat koordinasi yang baik bila ia 

mampu melakukan skill dengan baik dan cepat dan dapat menyelesaikan tugas 

latihan. 

9. Ketepatan (Accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-

gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini dapat merupakan suatu jarak 

atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bidang 

tubuh (M. Sajoto, 1988:58). Ketepatan (accuracy) adalah kemampuan seseorang 



37 

 

 

untuk mengarahkan sesuatu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki (Rubianto 

Hadi, 2007:51). 

Seorang atlet dituntut memiliki ketepatan yang baik karena ketepatan 

merupakan komponen yang sangat penting di dalam olahraga terutama pada 

permainan bola voli. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengarah kan bola sesuai 

dengan keinginan kita dan sesuai target atau sasaran yang dikehendaki.  

10. Reaksi (Reaction) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang utuk segera bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera syaraf, atau rasa 

lainya (M. Sajoto, 1988:59). Reaksi adalah waktu yang diperlukan antara 

munculnya suatu stimulus atau rangssangan dengan mulainya suatu reaksi. 

Stimulus reaksi berupa penglihatan, pendengaran, gabungan keduanya dan 

sentuhan (Rubianto Hadi, 2007:50).  

Reaksi dapat dibedakan menjadi tiga macam tingkatan reaksi terhadap 

rangsang tandang, reaksi terhadap pendengaran dan reaksi terhadap rasa.  

Melihat uraian diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan 

bahwa kondisi fisik sangat menentukan sekali bagi seorang atlit atau pemain bola 

voli dalam mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini kondisi fisik dapat dibedakan 

dalam sepuluh ruang atau item diantaranya kekuatan,daya tahan, daya otot, 

kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan 

reaksi. 
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2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik 

Dalam meningkatkan kondisi fisik banyak faktor yang harus dimiliki 

sepuluh komponen kondisi fisik. Faktor yang mempengaruhi kondisi fisik adalah : 

1. Faktor latihan 

Latihan adalah suatu proses mempersiapkan fisik dan mental anak latih 

secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi optimal dengan diberikan beban 

latihan yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang (Suharno H.P, 

1981:1). Selain penambahan beban latihan frekuensi latihan juga harus 

diperhatikan untuk meningkatkan prestasi atlet. Frekuensi latihan yang baik 

dilakukan tiga kali seminggu agar atlet tidak mengalami kelelahan yang kronis. 

Dalam olahraga prestasi latihan harus mempunyai tujuan yang pasti,  

mempunyai prinsip latihan serta berpengaruh terhadap cabang olahraga yang 

diikutinya, bahwa ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan latihan 

adalah peningkatan prestasi yang maksimal, peningkatan kesehatan, dan 

peningkatan kondisi fisik. Adapun tujuan latihan menurut penekananya adlaha 

sebagai berikut : 

a. Pembentukan kondisi fisik (physical build up) 

Unsur yang dibentuk dan dikembangkan meliputi kekuatan, daya tahan, daya 

otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi 

b. Pembentukan teknik (technical build up) 

Unsur yang dibentuk dan dikembangkan meliputi kekuatan, daya tahan, daya 

otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. 

c. Pembentukan taktik 
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Pembentukan taktik meliputi pentahapan dan penyerangan termasuk 

didalamnya penyusunan strategi, sistem dan pola.  

d. Pembantukan mental 

Pembentukan mental dan unsur psikologis sesuai dengan cabang olahraga 

yang diikuti. 

2. Prinsip-prinsip beban lebih (Overload) 

Dengan menggunakan prinsip overload maka kelompok otot akan 

berkembang kekuatanya secara efektif. Penggunaan beban secara overload akan 

merangsang peyesuaian fisiologis dalam tubuh yang mendorong peningkatan 

kekuatan otot (M. Sajoto, 1988:115). 

3. Faktor istirahat 

Tubuh akan merasa lelah setelah melakukan aktivitas, hal ini disebabkan 

karena pemakaian tenaga untuk aktivitas yang bersangkutan. Untuk 

mengembalikan tenaga yang dipakai, diperlukan istirahat. Dengan istirahat tubuh 

akan menyusun kembali tenaga yang hilang.  

4. Faktor kebiasaan hidup sehat 

Kondisi fisik yang baik harus didukung kesegaran jasmani yang baik pula. 

Dengan kebiasaan hidup yang sehat maka seseorang akan jauh dari segala bibit 

penyakit yang menyerang. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperhatikan 

dan menerapkan cara hidup yang sehat atara lain : 

a. Makan yang dikonsumsi harus mengandung empat sehat lima sempurna  

b. Menghindari rokok dan minuman keras, menjaga kebersihan lingkungan. 
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5. Faktor lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang itu tinggal dalam waktu yang 

lama, dalam hal ini yang menyangkut lingkungan fisik, serta sosial, mulai dari 

lingkungan perumahan, lingkungan daerah tempat tinggal dan sebagainya.  

Sebelum diterjunkan ke arena pertandingan, seorang pemain harus sudah 

ada dalam kondisi kesegaran jasmani yang baik untuk menghadapi intensitas kerja 

dan tekanan-tekanan yang akan timbul dalam pertandingan.  

Proses pelatihan kondisi dalam olahraga adalah suatu proses yang harus 

dilakukan dengan hati-hati, sabar dan penuh kewaspadaan terhadap atlet. Melalui 

latihan yang dilakukan dengan berulang-ulang, yang intensitas dan 

kompleksitasnya sedikit demi sedikit bertambah, lama kelamaan seorang pemain 

akan berubah menjadi orang yang lebih lincah, terampil dan lebih berhasil guna. 

Setelah pemain mencapai tingkat kondisi yang baik untuk menghadapi 

musim-musim berikutnya, latihan- latihan kondisi tersebut harus tetap dilanjutkan 

selama musim dekat perlombaan, meskipun tidak seintensif seperti sebelumnya. 

Maksudnya adalah tingkatan kondisi fisik dapat tetap dipertahankan selama 

musim-musim tersebut. 

6. Faktor makanan dan gizi 

Untuk memperbaiki makanan seseorang atau atlet sesuai tenaga yang 

dibutuhkan selama latihan atau melakukan aktivitas. Untuk seorang atlet 

membutuhkan 25-30% lemak, 15%protein, 50-60% hidrat arang dan vitamin serta 

mineral lainya (Dangsina Moeloek, 1984:51). Jadi untuk pembinaan kondisi fisik 

dibutuhkan banyak makanan yang bergizi yang mengandung unsur-unsur protein, 



41 

 

 

lemak, garam-garam mineral, vitamin dan air. Mengubah makanan menjadi kalori 

dan zat-zat gizi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan.  Menurut 

Mu’rifah (1992:23) makanan mempunyai kegunaan yaitu : 

a. Membangun dan memelihara tubuh 

Makanan berfungsi sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Zat pembangun ini 

terdapat pada ikan, telur, daging dan kacang-kacangan. 

b. Member tenaga kepada tubuh 

Bahan makanan yang sudah didapat atau yang sudah sesuai dengan selera 

keluarga akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Zat-zat sumber tenaga 

ini terdapat pada bahan makanan seperti beras, jagung, ubi dan sagu.  

c. Makanan sebagai sumber pengatur 

Bahan makanan yang sudah didapat atau yang sudah sesuai dengan selera 

keluarga akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Zat-zat sumber tenaga 

ini terdapat pada bahan makanan seperti beras, jagung, ubi dan sagu.  

d. Makanan sebagai sumber pengatur 

Makanan ini berfungsi sebagai sistem kerja organ-organ tubuh. Sumber zat 

pengatur ini terdapat pada bahan makanan sayur-sayuran berwarna kuning. 

2.6 Pembinaan Fisik 

Pembinaan fisik merupakan usaha peningkatan kondisi fisik agar 

kemampuan fisik meningkat ke kondisi fisik yang baik dan berguna untuk 

melakukan aktivitas olahraga dalam mencapai prestasi (Soeharno HP, 1986:21).  

Usaha peningkatan usaha fisik agar kemampuan fisik meningkat kekondisi 

yang baik dan berguna untuk mencapai prestasi, maka didalam latihan harus 
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memperhatikan prinsip-prinsip latihan. Adapun prinsip-prinsip latihan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip beban berlebih (overload) 

Dengan menggunakan prinsip beban berlebih maka kelompok-kelompok 

otot akan berkembang kekuatanya secara efektif. Penggunaan beban secara 

berlebih akan merangsang penyesuaian fisiologis dalam tubuh yang mendorong 

meningkatnya kekuatan otot (M. Sajoto, 1988:115).  

Secara faal tujuan setiap latihan adalah member beban atau strength pada 

tubuh sehingga sebagai responya akan timbul adaptasi. Bila adaptasi telah terjadi, 

artinya tubuh telah terbiasa dengan beban tersebut, maka tidak akan muncul 

peningkatan kapasitas kecuali beban artinya agar timbul adaptasi baru yang lebih 

baik. Beban berlebih dapat disusun berdasarkan frekuensi, intensitas dan lama 

latihan. 

2. Prinsip individualisme 

Setiap atlet sebagai manusia yang terdiri dari jiwa dan olahraga pasti 

berbeda dari segi fisik, mental, watak dan tingkat kemampuanya. Perbedaan-

perbedaan itu perlu diperhatikan oleh pelatih agar pemberian dosis latihan, metode 

latihan dapat serasi untuk mencapai mutu prestasi tiap-tiap individu. Olahraga 

yang bersifat regu, namun proses melatihnya pasti lewat individu- individu dari 

anggota regu, dimana meminta perhatian dalam hal fisik, mental, watak dan 

kemampuanya (Suharno HP, 1981:4). Dalam beberapa situasi latihan memang 

sukar untuk menerapkan pronsip individualisasi ini secara mutlak. Misalnya 

dalam melatih pola-pola penyerangan dan pertahanan, atau latihan- latihan drill 
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yang melibatkan banyak orang sekaligus. Dalam situasi demikian, pelatih harus 

berusaha untuk melakukan individualisasi dengan membentuk kelompok-klompok 

atlet sepadan atau setaraf kemampuanya. Suatu tim akan sukses apabila tim 

tersebut terdiri atas individu atlet yang sukses pula. Karena itu program latihan 

individual adalah program latihan yang sesuai  kebutuhan setiap anggota tim. 

3. Prinsip spesialisasi 

Program latihan dalam beberapa hal hendaknya bersifat khusus dan latihan 

hendaknya dapat merangsang benar pada gerakan cabang olahraga yang 

brsangkutan (M. Sajoto, 1988:116). 

Latihan harus memiliki ciri dan bentuk yang khas sesuai dengan cabang 

olahraganya. Pemain bola voli dispesialisaikan latihanya sebagai smasher, 

pengumpan atau sebagai pemain serba bisa. Sifat hakiki masing-masing cabang 

olahraga berbeda-beda, sehingga seorang anak latih sebaiknya diarahkan ke satu 

cabang olahraga yang mantap dan sesuai dengan bakatnya (Suharno HP, 1981:5).  

4. Prinsip kenaikan beban secara teratur 

Latihan makin lama makin meningkat beratnya, tetapi kenaikan beban 

latihan harus sedikit demi sedikit. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi 

over training dan proses adaptasi atlet terhadap loading akan terjamin 

keteraturanya. Loading diperberat setingkat demi setingkat dengan merubah salah 

satu atau semua cirri-ciri loading seperti : intensity, volume, recovery, frekuensi 

dan lain- lain. Kenaikan beban yang meloncat dari beratnya akan mengakibatkan 

terjadinya over training dan penghentian prestasi atlet (Suharno HP, 1981:4).  
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Bila otot telah menerima beban yang berlebihan maka perlu adanya program 

latihan weight training. Bila kekuatan sudah bertambah perlu penambahan yang 

dilakukan bila otot yang dilatih belum merasa letih pada sel dengan repetisi yang 

ditentukan (M. Sajoto, 1988:115). 

5. Pembinaan pengaturan latihan 

Latihan berbeban hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga kelompok 

otot besar terlebih dahulu yang dilatih, sebelah otot yang kecil. Hal ini 

dilaksanakan agar kelompok otot kecil  tidak akan mengalami kelelahan terlebih 

dahulu. Dengan demikian program latihan hendaknya diatur agar tidak terjadi dua 

bagian otot pada tubuh yang sama mendapat dua kali latihan secara beruntun (M. 

Sajoto, 1988:115). 

3 Pembinaan Fisik Bagi Pemain Bola Voli 

Pembinaan fisik bagi pemain bola voli merupakan pembentukan kondisi 

fisik yang sudah bersifat khusus pada cabang olahraga. Komponen-komponen 

kondisi fisik yang perlu dibina bagi pemain bola voli antara lain : 

1. Kekuatan (strength) 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan oto-otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. 

Sajoto, 1988:58). Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

seseorang untuk menahan atau menerima beban kerja (E. R. Dwi Kusworo, 

2000:2).   Pada bola voli kekuatan digunakan dalam berbagai bentuk seperti :  

a) Bergeraknya tubuh seseorang pemain (melompat, berlari dan sebagainya.  

b) Menyerang dan mengatasi kekuatan otot lawan (M. Yunus, 1992:134) 
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Di dalam olahraga teutama di cabang bola voli kekuatan merupakan 

komponen yang paling mendasar dan sangat penting. Karena kekuatan merupakan 

sumber dan daya penggerak setiap aktivitas fisik.  

2. Kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto, 1988:58). Kecepatan yang masih bersifat umum diberikan 

dalam bentuk latihan dari dan sekaligus dengan latihan, pada saat masih segar.  

Dalam permainan bola voli kecepatan gerak sangat dibutuhkan, mulai dari 

datangnya bola ke arah tertentu, kemudian pemain bergerak dengan cepat untuk 

menguasai bola dan berusaha mengembalikan ke lapangan lawan dengan smash 

atau meletakkannya di tempat yang sulit dijangkau lawan.  

Latihan untuk kecepatan gerak dalam olahraga bola voli salah satunya adalah 

dengan cara melakukan gerakan secepat-cepatnya. Contoh mengejar bola yang 

dilempar secara berulang-ulang dengan waktu yang cepat dan berlari secepat-

cepatnya. 

3. Kelincahan (agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah poisi diarea 

tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik 

(M. Sajoto, 1988:59). Kelincahan melibatkan interaksi dari berbagai unsur lain 

seperti kecepatan, reaksi, kekuatan, kelentukan, keterampilan motorik dan 

sebagainya. 
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Didalam permainan bola voli perubahan arah bola tidak mudah ditebak, 

karena tergantung arah bola yang datang dari lawan. Dengan demikian atlet bola 

voli di tuntut memiliki kelincahan yang tinggi agar dapat menebak dan menguasai 

bola. Cara untuk meningkatkan kelincahan adalah shuttle run, zig zag. 

4. Daya Lentur (flexibility) 

Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri segala 

aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai 

dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh Kelincahan adalah 

kemampuan seseorang untuk mengubah poisi diarea tertentu, seseorang yang 

mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan 

koordinasi yang baik, berarti kelincahanya cukup baik (M. Sajoto, 1988:58). 

Kemampuan untuk melakukan gerak persendian secara luas, memungkinkan 

pemain melakukan dan menguasai motor skill secara baik dan benar dan 

memungkinkan pemain mencapai tingkat optimal dalam permainan bola voli.  

5. Daya otot (muscular power) 

Daya otot dalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimun yang dikerjakan dalam waktu sependek-pendeknya (M. Sajoto, 

1988:58). 

6. Daya tahan (endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya 

untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan 

beban tertentu. (M. Sajoto, 1988:58). Pemain bola voli menyangkut unsur 

peredaran darah dan unsur pernafasan atau cardiovascular. 
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2.7 Tes Kemampuan Fisik 

Tes kemampuan fisik pada masing-masing cabang olahraga berbeda 

dikarenakan tes kemampuan fisik disesuaikan dengan kkebutuhan masing-masing 

cabang olahraga. Walaupun tes tersebut belum dapat menggambarkan kebutuhan 

yang sebenarnya atau keseluruhan, tetapi tes pengukuran tersebut sudah dapat 

menggambarkan kemampuan fisik seseorang.  

Macam-macam tes dan pengukuran kemampuan fisik bagi pemain bola voli 

menggunakan sistem monitoring evaluasi dan pelaporan (SMEP) khususnya 

cabang olahraga bola voli (KONI, 1999:39). Macam teknik pengukuran adalah : 

a. Hand dynamometer bertujuan untuk mengukur komponen kekuatan otot 

lengan. 

b. Leg dynamometer bertujuan untuk mengukur kekuatan otot tungkai.  

c. Sit-up brtujuan untuk mengukur komponen daya tahan otot perut. 

d. Push-ups brtujuan untuk mengukur komponen daya tahan lokal otot lengan 

dan bahu. 

e. Squat-jump bertujuan mengukur komponen daya tahan lokal otot tungkai.  

f. Lari lima puluh meter bertujuan untk mengukur komponen kecepatan.  

g. Flexometer bertujuan untuk mengukur komponen fleksibilitas. 

h. Vertical-jump bertujuan untuk mengukur komponen power otot tungkai. 

i. Medichine ball put bertujuan mengukur komponen power otot lengan dan 

bahu. 

j. Lari 15 menit untuk mengukur komponen daya tahan cardiovascular.  

untuk memonitor dan memberikan penilaian(Depdikbud,1990:1).
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian 

juga merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya 

penelitian tergantung dari pertanggungjawaban metode penelitian.  

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

misalnya, untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik serta 

alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidik menghitungkan 

kewajaranya ditinjau dari tujuan penyelidik serta dari situasi penyelidikan 

(Winarno Surachmad, 1994:131). 

Metode penelitian sebagaimana yang kita kenal memberikan garis-garis 

yang tepat dan mengajukan syarat-syarat yang benar maksudnya untuk menjaga 

agar pengetahuan dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga yang 

ilmiah serta berkualitas tinggi. Penerapan metode penelitian harus dapat mengarah 

pada tujuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode yang digunakan 

untuk mengetahui keadaan daerah penelitian dengan cara melakukan pengamatan 

atau penyelidikan langsung secara kritis kepada peserta ekstrakurikuler untuk 
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mendapatkan keterangan atau data yang jelas dan benar dari suatu masalah 

tertentu sehingga dapat memberikan gambaran daerah yang mewakili.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilkukan di dua tempat, yaitu di Stadion Baru Banjarnegara dan 

Gedung Olahraga Pemuda Banjarnegara kabupaten Banjarnegara.  

3.3 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah peserta putri klub bola voli Bravo 

Banjarnegara yang berjumlah 30 peserta. Usia objek penelitian adalah usia 

remaja, usia 16 tahun sebanyak 14 anak, 17 tahun sebanyak 5 anak, 18 tahun 

sebanyak 6 anak dan 19 tahun sebanyak 5 anak.  

3.4 Populasi 

Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitanya dengan 

masalah yang ingin diteliti. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1997:115). Menurut sutrisno hadi (1997:216), populasi 

adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki, populasi dibatasi oleh 

sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sikap yang 

sama. Populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk d iteliti disebut 

populasi atau universum. Berdasarkan pengertian di atas maka populasi dalam 

penelitian ini adalah  

3.5 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel Adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1984:104), sedangkan menurut Sutrisno hadi (1995:221) Sampel adalah 

jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi.  
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Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling yaitu semua Menurut Suharsimi Arikunto (1996:120), apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik populasi diambil semua sehingga 

penelitianya merupakan penelitian populasi.  

3.6 Variabel 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1997:99) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah kondisi fisik dan teknik 

dasar bola voli. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam 

sebuah penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. 

Untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini menggunakan : 

1. Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.  

2. Survey teknik tes 

Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai 

kondisi fisik dan teknik dasar bola voli.  

3.8 Menyusun Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka diperlukan alat 

pengukur data yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur atau instrument 

penelitian yang valid dan reliabel, karena instrument penelitian yang baik harus 
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memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel (Suharsimi Arikunto, 

1996:135). 

Tes dan pengukuran yang dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga 

yang satu dengan olahraga yang lain berbeda hal ini dikarenakan tes dan 

pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga 

walaupun tes tersebut belum menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya atau 

secara keseluruhan, tetapi tes tersebut sudah dapat menggambarkan kemampuan 

fisik dan ketrampilan teknik dasar seorang pemain. Tes yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kondisi fisik menurut Nur Hasan (2001:149-152). 

Dari berbagai macam tes kesegaran jasmani yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja umur 16-19 

tahun (dekdikbud PJKR, 1999:3-32) 

1. Tes Kondisi Fisik 

1. Tes Lari Cepat (sprint 60 meter) 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes lari cepat (sprint) 60 

meter adalah sebagai berikut : 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. 

Alat/fasilitas : 

a. lintasan lurus, rata tidak licin serta jarak antara garis start dan finish 60 

meter. 

b. Peluit 

c. Stopwatch 

d. Bendera Start 
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Pelaksanaan : 

a. Tastee berdiri dibelakang garis start dengan sikap berdiri, pada waktu 

diberi aba-aba “ya”, tastee lari ke depan secepat mungkin untuk 

menempuh jarak 60 meter. Pada saat tastee menyentuh/melewati garis 

finish, stopwatch dihentikan. 

 

 

 

 

 

 

    

   Gambar: 3.1 Sikap Start 
(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 

b. Kesempatan lari diulang apabila : 

1. Pelari mencuri start dan berlari di luar lintasan. 

2. Pelari terganggu oleh pelari lainya.  

Skor : Skor hasil tes yaitu waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh 

jarak 60 meter. 

2. Tes Angkat Tubuh (Pull-up) 60 detik 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes angkat tubuh (pull-up) 

selama 60 detik adalah sebagai berikut : 

Tujuan :Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot bahu 

alat/fasilitas : 
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a. Palang tunggal 

b. Stopwatch 

 

 

 

 

 

        Gambar:3.2 Palang Sejajar 
(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 

Pelaksanaan : 

a. Tastee tergantung pada palang tunggal, badan dan tungkai lurus, kedua 

lengan dibuka selebar bahu dan keduanya lurus.  

b. Tastee mengangkat tubuhnya dengan membengkokkan kedua lengan, 

sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, kemudian 

kembali ke sikap semula, melakukan gerakan tersebut secara berulang-

ulang, tanpa istirahat selama 60 detik.  

c. Angkatan dianggap gagal dan tidak dihitung apabila: 

1. Pada waktu mengangkat badan, peserta melakukan gerakan mengayun 

2. Pada waktu mengangkat badan, dagu tidak menyentuh palang tunggal 

3. Pada waktu kembali ke sikap permulaan kedua lengan tidak lurus  
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  Gambar: 3.3 sikap Hands Up 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 

d. Pencatatan Hasil  

1. Yang dihitung adalah lamanya menahan tubuh sikap dengan sempurna. 

2. Peserta yang tidak mampu melakukan tes angkatan tubuh ini, walaupun 

telah berusaha, diberi nilai nol (0).  

3. Tes Sit-up selama 60 detik 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes sit-up selama 60 detik 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot 

perut. 

Alat / fasilitas : 

a. Lantai/lapangan rumput. 

b. Stopwatch 
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Pelaksanaan : 

a. Tastee berbaring terlentang di atas lantai/ rumput, kedua lutut ditekuk 

kurang lebih 90º. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di belakang, dengan 

jari tangan saling berkaitan dan kedua tangan menyentuh lantai.  

b. Salah seorang teman tastee membantu memegang dan menekan kedua 

pergelangan kaki agar kaki tastee tidak terangkat. 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.4 Posisi awal Sit Up 
(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28 

c. Pada aba-aba “ya”’ tastee bergerak mengambil sikap duduk, kemudian 

kembali kesikap semula. Lakukan gerakan itu berulang-ulang dengan 

cepat tanpa istirahat selama 60 detik.  

 

 

 

 

 
Gambar: 3.5 Posisi melakukan sit-up 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 
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d. Gerakan itu gagal bilamana : 

1. Kedua tangan lepas, sehingga jari-jarinya tidak terjalin. 

2. Kedua tungkai ditekuk lebih dari 900  

3. Kedua siku tidak menyentuh dada. 

Skor : Jumlah sit-up yang dilakukan dengan benar selama 60 detik setiap 

gerakan sit-up yang tidak benar diberi angka nol.  

4. Tes Loncat Tegak (vertical jumping) 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes loncat tegak (vertical 

jumping) adalah sebagai berikut. 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak (power) otot tungkai. 

Alat / fasilitas : 

a. Tastee berdiri tegak didekat dinding, bertumpu pada kedua kaki dengan 

salah satu lengan yang berada didekat dinding diluruskan ke atas, 

ditempelkan pada papan skala sehingga meninggalkan bekas raihan 

jarinya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.6 sikap permulaan 
(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 
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b. Kemudian tastee mengambil sikap awalan dengan membengkokan kedua 

lutut dan kemudian loncat setinggi mungkin dan sambil menepuk papan 

skala dengan tangan terdekat sehingga meninggalkan bekas pada papan 

skala selanjutnya mendarat dengan kedua kaki.  

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.7 Sikap melakukan vertical jump 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 

Skor : Ambil tinggi raihan yang tertinggi dari ketiga loncatan tersebut, sebagai 

hasil tes loncat tegak. Hasil loncat tegak diperoleh dengan cara hasil raihan 

tertinggi dikurangi tinggi raihan pada loncatan.  

5. Tes Lari Jarak 1200 Meter 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes lari jauh 1200 meter 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiodespiratori.  

Alat/fasilitas : 

a. Lapangan yang rata atau lintasan dengan jarak 1200 meter 

b. Stopwatch 

c. Bendera start 

d. Peluit 
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Pelaksanaan : 

a. Tastee berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba “siap” tastee 

mengambil sikap berdiri untuk siap lari.  

 

 

 

 

 

 

Gambar:3.8 Posisi awal lari 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 

b. Pada aba-aba “ya” , tastee lari menuju garis finish dengan menempuh jarak 

1200 meter. 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.9 Posisi pada waktu finish 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 

c. Bila ada tastee yang mencuri start, maka tastee tersebut dapat mengulang 

tes tersebut 

Skor : Hasil yang dicatat sebagai skor kemampuan lari 1200 meter adalah 

waktu tempuh jarak 1200 meter.  
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Kriteria penilaian yang akan digunakan mengacu pada norma-norma 

yang telah dipakai untuk memberikan nilai-nilai dari setiap skor butir-butir 

dengan kategori (1) baik sekali, (2) baik, (3) sedang, (4) kurang, (5) kurang 

sekali. 

Konversi nilai dari setiap kategori komponen kondisi fisik adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Konversi Nilai Kondisi Fisik 

Kategori Konversi Nilai 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

5 

4 

3 

2 

1 

  (sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999) 

Tabel 3.2 Norma Kondisi Fisik 

Jumlah Nilai Klasifikasi 

22 – 25 

18 – 21 

14 – 17 

10 – 13 

5 – 9 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999:28) 
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Untuk menentukan nilai secara keseluruhan kondisi fisik dilakukan dengan 

cara: 

1. Menjumlahkan nilai konversi skor dari setiap komponen kondisi fisik atlet 

tersebut. 

2. Hasil jumlah tersebut di atas dibagi dengan banyaknya komponen fisik 

dasar dari cabang olahraga yang bersangkutan.  

3. Hasil ini kemudian dinotasikan ke dalam tabel kategori status kondisi fisik 

atlet seperti tersebut di dalam tabel berikut. 

Table 3.3. Nilai Kondisi Fisik Remaja Umur 16-19 Tahun Putri  

Nilai Lari 60m 

(detik) 

Hands Up 

60 detik 

(kali) 

Sit up 60 

detik 

(kali) 

Vertical 

jump (cm) 

Lari 1200m 

(menit) 

Nilai 

5 

4 

3 

2 

1 

s/d – 8.4” 

8.5” – 9.8” 

9.9” – 11.4” 

11.5” – 13.4” 

13.5” - dst 

40 ke atas 

22 – 40 

10 – 21 

3 – 9 

0 – 2 

28 ke 

atas 

20 – 28 

10 – 19 

3 – 9 

0 – 2 

50 ke atas 

39 – 49 

31 – 38 

23 – 30 

22 - dst 

s/d – 3’52” 

3’53” – 4’.56” 

4’57” – 5’58” 

5’59” – 7’23” 

7’24” - dst 

5 

4 

3 

2 

1 

(sumber: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999) 

2. Tes kecakapan Bola Voli 

1. Passing atas maupun passing bawah 

a. Brady Wall Volley Test 
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Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur kecakapan bermain mahasiswa 

putera perguruan tinggi. Namun dikatakan oleh Brady tes ini juga tepat untuk 

anak putri dan putri di bawah perguruan tinggi dimana kemampuanya relative 

masih rendah. 

Alat / Perlengkapan : 

a. Bola voli  

b. Tembok sasaran 

c. Stopwatch 

d. Alat tulis untuk mencatat hasil tes 

Petugas : 

Seorang pencatat nilai sekaligus sebagai penghitung dan mengawasi testee 

serta seorang timer. 

Petunjuk pelaksanaan : 

Testee memvoli ke tembok sasaran yang berukuran lebar 152 cm dan tinggi 

dari lantai untuk putri 335 cm dan putri 350 cm. setelah ada aba-aba dari 

petugas, testi memvoli bola sebanyak mungkin dalam satu menit, jika bola 

sulit dikuasai boleh ditangkap dan diteruskan kembali sampai aba-aba berhenti 

dari petugas. 

Skor : 

Setiap testee melakukan tiga kali pelaksanaan diambil dua terbaik rata-rata. 

Memvoli yang sah adalah yang masuk ke daerah sasaran, bola yang dianggap 

masuk. Pantulan bola setelah mati atau ditangkap tidak dihitung.  

Reliabilitas : 

0,92 dengan tes-retes (Brady 1945, dalam Suharno H.P. 1982 : 101-102) 
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Validitas : 

0,86 (Brady 1945) dengan menggunakan judge’s terhadap kemampuan 

bermain. 

Objektivitas : 

Belum ada laporan tentang objektivitas dalam laporan ini.  

Norma Penilaian : 

Lihat table (AAHPER face wall volley test 1969). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Sasaran passing atas dari Brady 

Tabel 3.4 Norma Penilaian Face Wall Volley Test AAHPER (AAHPER 1969) 

JENIS PUTRI PUTRI 

PRESENTIL UMUR UMUR 

 9-11 12-14 15-17 18-22 9-11 12-14 15-17 18-22 

90 27 29 33 33 20 24 26 26 

80 23 26 30 31 16 19 22 23 

70 21 23 29 30 14 16 20 20 

60 18 21 26 27 12 14 17 18 

50 16 19 23 24 10 12 15 16 

40 14 17 21 21 8 9 13 14 

30 13 15 19 19 6 7 12 13 

20 9 12 15 15 4 5 9 10 

10 7 8 12 12 1 2 6 7 
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b. Brumbach Forearm Pass Wall Volley Test  

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan ketepatan 

melakukan passing bawah dengan memvoli ke dinding. 

Alat / perlengkapan : 

a. Bola voli 

b. Tembok sasaran 

c. Stopwatch 

d. Alat tulis untuk mencatat hasil tes 

e. Dinding yang rata dan halus dengan garis sasaran selebar 2,54 cm, setinggi 

2,44  untuk putri dan 2,23   untuk putri dari lantai.  

Petunjuk pelaksanaan : 

Testi dengan bola voli ditangan siap menghadap ke dinding sasaran setelah 

ada aba-aba dari petugas bola dilambungkan ke dinding sasaran, bola dipantul-

pantulkan dengan menggunakan pass bawah sebanyak mungkin selama 1 

menit. 

Skor : 

Setiap testee melakukan tiga kali pelaksanaan diambil dua terbaik rata-rata. 

Pantulan bola setelah mati atau ditangkap tidak dihitung, nilai yang sah sesuai 

dengan peraturan dan masuk ke daerah sasaran. Jika bola mengenai garis tidak 

dianggap masuk (sah). 

Reliabilitas : 

Borenvik (1969) dalam Cox Richard H., 1980 : 102 melaporkan koefisien 

validitasnya 0,80 dengan ketrampilan passing dalam situasi sebagai kriteria.  
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Objektivitas : 

Tak seorangpun melaporkan koefisien objektivitas namun dianggap tinggi 

karena sifat tugas.  

Norma penilaian : Lihat table. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 sasaran passing bawah dari Brumbach 

Tabel 3.5 Norma Penilaian Pass Bawah dari Brumbach 

JENIS PUTRI PUTRI 

PRESENTIL 
UMUR UMUR 

9-11 12-14 15-17 18-22 9-11 12-14 15-17 18-22 

90 17 23 32 48 17 23 41 44 

80 13 19 28 42 13 19 34 37 

70 10 16 25 39 10 16 30 33 

60 8 14 23 37 8 14 27 29 

50 6 12 21 34 6 12 24 26 

40 4 10 19 31 4 10 21 23 

30 2 8 17 29 2 8 18 19 

20 0 5 14 26 0 5 14 15 

10 0 1 10 20 0 1 7 10 
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3. Tes Servis  

Tujuan : Untuk mengukur kemampuan mengarahkan bola servis kearah 

sasaran dengan tepat dan terarah.  

Alat yang digunakan : 

a. Lapangan bola volley 

b. Net dan tiang net 

c. Bola Volley 

d. Kapur tulis atau lakban 

Pelaksanaan : 

Testi berada dalam daerah servis dalam melakukan servis yang sah sesuai 

dengan peraturan permainan yang berlaku untuk servis. Bentuk pukulan servis 

adalah bebas, kesempatan servis sebanyak sepuluh kali.  

Cara menskor : 

Servis yang mendapat nilai adalah servis dimana bola jatuh di dalam lapangan. 

Nilai dari servis sesuai dengan yang tertera di lapangan, apabila bola jatuh 

mengenai garis maka nilai yang diberikan adalah nilai terdekat tertinggi. Bola 

yang dimainkan dengan cara tidak sah atau menyentuh jaring dan atau jatuh 

diluar bagian lapangan dimana terdapat sasaran, skor adalah 0.  

   3 m 1 m 

Gambar 3.12 Lapangan Untuk Tes Servis 
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4. Tes Smash 

Instrument dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

kemampuan dasar smash dari AAHPER, instrument tes dari AAHPER ini 

teruji validitas dan reabilitasnya. Validitas = 0,963 dengan interpretasi tinggi 

untuk realibilitasnya = 0,902 dengan interpretasi tinggi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa instrument ini valid dan reliable.  

Pelaksanaan tes : 

Testi berdiri di daerah smash melakukan 10 kali smash ke arah sasaran. Poin 

setiap smash sesuai dengan nilai petak tempat jatuhnya bola. Apabila bola 

jatuh pada garis diberi nilai yang tinggi yang dekat dengan garis tersebut. Skor 

akhir adalah jumlah poin dari 10 kali melakukan smash.  

 

 

 3m 3 m 3 m 

Gambar 3.13  Lapangan Tes Ketepatan Smash AAHPER. 
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3.9 Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.  

Data primer yang dibutuhkan yaitu data mengenai kondisi fisik dan teknik 

dasar bola voli putri peserta ektrakurikuler. 

b. Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.  

Data skunder yang dibutuhkan, yaitu : 

1.  Data tentang kondisi geografis dan demografis Kabupaten Pemalang.  

2. Data teoritik dan literatur serta sumber lain yang ada hubungannya   

dengan penelitian. 

3.10 Metode Analisis Data 

Analisis data atau penggolongan data merupakan satu langkah penting 

dalam penelitian.Dalam pelaksaannya terdapat dua jenis analisa data yang 

dikatakan Sutrisno Hadi (1981:221), bahwa dalam suatu penelitian seorang 

peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis yaitu Statistik dan non statistik.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan 

statistik menggunakan analisis deskriptif prosentase adapun rumus yang 

digunakan : 
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DP = 

Keterangan : n = Jumlah nilai faktor faktual 

N = Jumlah seluruh nilai jawaban ideal 

% = tingkat prosentase yang dicapai ( Mukhamad Ali, 

1993:186 )  

Kesimpulan Deskriptif : 

Istimewa  = 5  Sedang  = 2 

Sangat baik = 4  Kurang  = 1 

Baik  = 3  Kurang sekali  = 0 

Penentuan kategori sebagai berikut: 

a. % tertinggi   = (5/5) x 100% = 100% 

= (5/5) x 90%  = 90% 

b. % terendah  = (0/5) x 100% = 0% 

c. Rentang dalam %  = 100% - 0%  = 100% 

d. Interval %   = 100%/5  = 20% 

= 90%/5  = 18% 

       Tabel  3.6 Penentuan Kategori Passing Atas dan Passing Bawah 

Interval Persentase Kategori 

73% - 90% Baik Sekali 

55% - 72% Baik 

37% - 54% Sedang  

19% - 36% Kurang 

0% - 18% Kurang Sekali 
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      Tabel  3.7 Penentuan Kategori Servis dan Smash 

Interval Persentase Kategori 

81% - 100% Baik Sekali 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Sedang  

21% - 40% Kurang 

0% - 20% Kurang Sekali 

3.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Dalam penelitian telah diusahakan menghindari adanya kemungkinan 

kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan pengambilan data, 

maka dibawah ini dikemukakan adanya variabel yang dikendalikan meliputi 

beberapa faktor tersebut adalah : 

1. Faktor kesungguhan hati 

Kesungguhan hati setiap anak dalam melakukan kegiatan penelitian 

tidaklah sama, sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Untuk 

menghindarinya diupayakan agar anak bersungguh-sungguh dalam 

melakukan tes dengan pelatih sebanyak dua orang.  

2. Faktor cuaca 

Karena pelaksanaan tes dilapangan terbuka, maka faktor cuaca sangat 

diperhitungkan khususnya hujan yang dapat menggangu jalannya 

penelitian.Bila hal ini terjadi, maka proses penelitian hari itu diganti hari 

lain. 
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3. Faktor peralatan 

Faktor peralatan juga perlu diperhatikan, maka sebelum pelaksanaan tes 

semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes harus sudah 

tersedia sehingga pelaksanaan tes dapat berjalan dengan lancer.  

4. Faktor Tenaga peneliti 

Karena kegiatan dalam tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang 

tinggi, maka faktor penilai harus diperhatikan. Dengan penelitian ini, tenaga 

pembantu dalam pelaksanaan ini harus dibekali tentang cara-cara proses 

penilainan dan segala peraturan dalam pelaksanaan sebelum tes 

dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pengambilan tes berjalan dengan benar 

dan kesalahan dapat dikurangi sekecil mungkin.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan data hasil tes kondisi fisik dan ketrampilan teknik dasar pada 

bola voli Di Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara diperoleh melalui survei 

dengan teknik test. Dari data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan perhitungan statistik. Berikut ini adalah hasil deskripsi untuk tiap tes yang 

dilaksanakan. 

4.1.1 Analisis Deskripsi Persentase Kondisi Fisik 

Hasil analisis deskriptif kondisi fisik secara keseluruhan pada Bola Voli Di 

Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Gambar 4.1  Hasil Deskripsi Tes Kondisi fisik Putri 

Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa hasil tes kondisi 

fisik pada Bola Voli Di Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara yang putri 

terdapat 8 pemain yang memperoleh nilai baik sekali, 19 pemain memperoleh 

nilai baik, dan 3 pemain memperoleh nilai sedang. Dari hasil tersebut terlihat 
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bahwa tidak terdapat pemain yang secara keseluruhan memiliki kondisi fisik yang 

kurang atau kurang sekali. Sedangkan jika dilihat dari persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Hasil Prosentase Kondisi Fisik Putri 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik sekali 3 10 

2 Baik 9 30 

3 Sedang 18 60 

4 Kurang 0 0 

5 Kurang Sekali 0 0 

Jumlah 30 100 

 

Untuk hasil analisis deskriptif pada tiap item tes kondisi fisik yang 

dilaksanakan pada Bola Voli Di Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara dapat 

dilihat pada hasil berikut ini: 

4.1.1.1 Hands Up 

Tabel 4.9 Hasil Prosentase Hands Up Putri  

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik sekali 5 16.67 

2 Baik 15 50 

3 Sedang 6 20 

4 Kurang 4 13.33 

5 Kurang Sekali 0 0 

Jumlah 30 100 

 

Dari hasil tes hands up Putri dapat diketahui bahwa terdapat 5 pemain 

dengan nilai baik sekali, 15 pemain dengan nilai baik, dan 6 pemain dengan nilai 

sedang. Sedangkan untuk yang hands up putri terdapat 4 pemain dengan nilai 

sedang. 

 

 



73 

 

 

4.1.1.2  Tes Lari 60 Meter  

Tabel 4.10 Hasil Prosentase Lari 60 meter Putri 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik sekali 2 6.66 

2 Baik 5 16.67 

3 Sedang 17 56.67 

4 Kurang 6 20 

5 Kurang Sekali 0 0 

Jumlah 30 100 

Dari hasil tes Lari 60 meter putri dapat diketahui bahwa terdapat 2 pemain 

dengan nilai baik sekali, 5 pemain dengan nilai baik, 17 pemain dengan nilai 

sedang, 6 pemain dengan nilai kurang.  

4.1.1.3 Sit – Up 60” 

Tabel 4.11 Hasil Prosentase Sit – Up 60” Putri  

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik sekali 23 76.67 

2 Baik 6 20 

3 Sedang 1 3.33 

4 Kurang 0 0 

5 Kurang Sekali 0 0 

Jumlah 30 100 

Dari hasil tes Sit Up putri dapat diketahui bahwa terdapat 23 pemain 

dengan nilai baik sekali, 6 pemain dengan nilai baik, 1 pemain dengan nilai 

sedang.  

4.1.1.3 Vertical Jump 

Tabel 4.12 Hasil Prosentase Vertical Jump Putri  

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik sekali 1 3.33 

2 Baik 16 53.34 

3 Sedang 12 40 

4 Kurang 1 3.33 

5 Kurang Sekali 0 0 

Jumlah 30 100 
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Dari hasil tes Vertical Jump Putri dapat diketahui bahwa terdapat 1 pemain 

dengan nilai baik sekali, 16 pemain dengan nilai baik, 12 pemain dengan nilai 

sedang dan 1 orang dengan nilai kurang.  

4.1.1.4 Lari 1000  

Tabel 4.13 Hasil Prosentase Lari 1000 M Putri 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik sekali 0 0 

2 Baik 7 23.33 

3 Sedang 16 53.34 

4 Kurang 7 23.33 

5 Kurang Sekali 0 0 

Jumlah 30 100 

Dari hasil tes lari 1000 M Putri dapat diketahui bahwa terdapat 7 pemain 

dengan nilai baik, 16 pemain dengan nilai sedang dan 7 pemain dengan nilai 

kurang.  

4.1.2 Analisis Deskripsi Persentase Ketrampilan Teknik Dasar 

Hasil analisis deskriptif ketrampilan teknik dasar secara keseluruhan baik 

putri dan putri pada Bola Voli Di Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara dapat 

dilihat pada diagram berikut ini : 

   

Gambar 4.2. Hasil Deskripsi Tes ketrampilan teknik dasar putri 
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Berdasarkan diagram diatas maka dapat diketahui bahwa hasil tes 

ketrampilan teknik dasar pada Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut, untuk pemain putri terdapat 17 pemain yang 

memperoleh nilai baik, 13 pemain memperoleh nilai sedang. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa tidak terdapat pemain yang secara keseluruhan memiliki 

ketrampilan teknik dasar yang baik sekali, kurang atau kurang sekali. Sedangkan 

jika dilihat dari persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Prosentase Ketrampilan teknik dasar putri 

No 

Interval 
Persentase Kategori Frekuensi Persentase 

1 85% - 100% Baik Sekali 0 0% 

2 67% - 84% Baik  17 56,67% 

3 53% - 68% Sedang 13 43.33% 

4 37% - 52% Kurang 0 0% 

5 20% - 36% Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Untuk hasil analisis deskriptif pada tiap item tes ketrampilan teknik dasar 

yang dilaksanakan pada Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara dapat dilihat 

pada hasil berikut ini: 

4.1.2.1 Smash 

Gambaran tentang smash berdasarkan survei tes yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.15 Hasil Prosentase Hasil Smash Putri 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi persentase 

1 85% - 100% Baik Sekali 1 3.33% 

2 67% - 84% Baik  7 23.33% 

3 53% - 68% Sedang 22 73.33% 

4 37% - 52% Kurang 0 0% 

5 20% - 36% Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 9 100% 
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Terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan smash 

adalah untuk kategori baik sekali sebanyak 3.33%, kategori baik sebanyak 

23.33%, kategori sedang 73.33%, kategori kurang 0%, kategori kurang sekali 0%.  

4.1.2.2 Service 

Gambaran tentang service berdasarkan survei tes yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 Hasil Prosentase Hasil Service Putri 

No 

Interval 
Persentase Kategori Frekuensi persentase 

1 85% - 100% Baik Sekali 0 0% 

2 67% - 84% Baik  5 16.67% 

3 53% - 68% Sedang 22 73.33% 

4 37% - 52% Kurang 3 10% 

5 20% - 36% Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan servis 

adalah untuk kategori baik sekali sebanyak 0%, kategori baik 16.67%, kategori 

sedang 73.33%, kategori kurang 10% dan kategori kurang sekali 0%. 

4.1.2.3 Passing Atas 

Gambaran tentang passing atas berdasarkan survei tes yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.17. Hasil Prosentase Hasil Passing Atas putri 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi persentase 

1 85% - 100% Baik Sekali 28 93.33% 

2 67% - 84% Baik  2 16.67% 

3 53% - 68% Sedang 0 % 

4 37% - 52% Kurang 0 10% 

5 20% - 36% Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 30 100% 
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Terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan 

passing atas adalah untuk kategori baik sekali sebanyak 16.67%, kategori baik 

sebanyak 0%, kategori sedang sebanyak 0%, kategori kurang sebanyak 0% dan 

kategori kurang sekali sebanyak 0%.  

4.1.2.4 Passing Bawah 

Gambaran tentang passing bawah berdasarkan survey tes yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.18. Hasil Prosentase Hasil Passing Bawah putri 

No Interval Persentase Kategori Frekuensi persentase 

1 85% - 100% Baik Sekali 15 50% 

2 67% - 84% Baik  15 50% 

3 53% - 68% Sedang 0 0% 

4 37% - 52% Kurang 0 0% 

5 20% - 36% Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan passing 

bawah adalah untuk kategori baik sekali sebanyak 50%, kategori baik sebanyak 

50%, kategori sedang sebanyak 0%, kategori kurang sebanyak 0% dan kategori 

kurang sekali sebanyak 0%.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kondisi Fisik 

Hasil penelitiaan tes kondisi fisik diketahui secara keseluruhan, sebagian 

besar atlet bola voli Bola Voli Di Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara yang 

putri dalam kategori baik (70.67%). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan seorang pemain mengenai kondisi fisiknya adalah faktor latihan.  

Latihan adalah sesuatu proses yang sistematis, yang dilakukan berulang-ulang dan 



78 

 

 

kian hari jumlah beban latihannya semakin bertambah. Kemampuan seseorang 

untuk melakukan sesuatu sering kali harus didukung dengan latihan yang keras.  

Dalam latihan tidak hanya kualitas atau jumlah berlatih saja yang 

diutamakan, akan tetapi kualitas atau mutu latihan harus benar-benar diperhatikan 

baik oleh pelatih maupun seorang pemain. Latihan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pemain akam mengakibatkan ketidakefektifan dalam mencapai kondisi 

fisik yang diharapkan. Untuk mencapai kondisi fisik sesuai yang diharapkan maka 

diperlukan latihan secara kontinyu. Porsi dalam berlatih olahraga bukan hanya 

masalah kualitas dan kontinuitas. Kualitas menggambarkan efektifitas dari latihan 

itu sendiri, sedangkan kontinuitas mendeskripsikan keseriusan dan kemampuan 

untuk tetap menjaga kebugaran tubuh seseorang. Selain penambahan beban 

latihan frekuensi latihan juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas 

atlet. Frekuensi latihan yang baik dilakukuan tiga kali dalam seminggu agar atlet 

tidak mengalami kelelahan yang kronis.  

Dalam olahraga prestasi latihan harus mempunyai tujuan yang pasti,  

mempunyai prinsip latihan serta berpengaruh pada cabang olahraga yang 

diikutinya, bahwa ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan latihan 

adalah peningkatan prestasi yang maksimal, peningkatan kesehatan dan 

peningkatan kondisi fisik. 

Selain itu seorang atlet harus memiliki kebiasaan hidup yang sehat dalam 

kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan berolahraga dengan demikian 

manusia akan terhindar dari penyakit. Kebiasaan hidup sehat dapat dilakukan 

dengan cara menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dan makanan makanan 
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yang hygienis dan mengandung gizi yang seimbang. Dalam melakukan penilaian 

kondisi fisik digunakan beberapa tes sebagai alat ukurnya. Berikut penjelasan 

hasil penelitian untuk tiap item tes yang digunakan tersebut : 

1) Tes lari cepat 60 meter 

Latihan lari sprint akan sangat membantu pemain untuk mendapatkan kekuatan 

otot tungkai yang baik. Pemakaian daya otot ini dilakukan dengan tenaga makimal 

dalam waktu singkat dan pendek. Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot dan 

kecepatan kontraksi otot sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal 

tersebut akan mempengaruhi daya otot. Setelah melakukan lari cepat dalam jarak 

60 meter menghasilkan hasil untuk atlet putri diketahui bahwa di dalam klub 

bravo Banjarnegara terdapat 2 atlet mempunyai kekuatan otot bahu yang baik 

sekali karena atlet mampu melakukan sprint kurang dari 8.4” detik kali dalam 60 

meter, 5  atlet yang mempunyai kekuatan otot tungkai yang baik karena atlet 

mampu melakukan sprint  dari 8.5”sampai 9.8” detik dalam 60 meter, 17 atlet 

mempunyai kekuatan otot bahu yang sedang karena atlet mampu melakukan 

sprint 9.9” – 11.4” dalam 60 meter dan untuk atlet putri diketahui 1 atlet 

mempunyai kekuatan otot bahu yang kurang karena atlet mampu melakukan 

sprint  11.5” – 13.4” dalam jarak 60 meter. Dengan hasil tersebut akan sangat 

membantu keberhasilan tim dalam 

2) Tes gantung siku tekuk tangan tubuh (Hands–Up) 60 detik 

Latihan angkat tubuh (Hands-Up) akan sangat membantu pemain untuk 

mendapatkan kekuatan otot bahu yang baik. Pemakaian daya otot ini dilakukan 

dengan tenaga makimal dalam waktu singkat dan pendek. Daya otot dipengaruhi 
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oleh kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot sehingga semua faktor yang 

mempengaruhi kedua hal tersebut akan mempengaruhi daya otot. Setelah 

melakukan tes angkat tubuh selama 60 detik menghasilkan hasil untuk atlet putri 

diketahui bahwa di dalam klub Bravo Banjarnegara kudus terdapat 5 atlet 

mempunyai kekuatan otot bahu yang baik sekali karena atlet mampu melakukan 

hands-up lebih dari 41 detik kali dalam satu menit, 9  atlet yang mempunyai 

kekuatan otot bahu yang baik karena atlet mampu melakukan hands up 22 sampai 

40 detik dalam satu menit, 14 atlet mempunyai kekuatan otot bahu yang sedang 

karena atlet mampu melakukan hands up 10 sampai 21 dalam satu menit dan 

untuk atlet putri diketahui 5 atlet mempunyai kekuatan otot bahu yang sedang 

karena atlet mampu melakukan hands up 10 sampai 21 detik, 1 atlet putri 

mempunyai kekuatan otot bahu yang kurang baik atlet mampu melakukan hands 

up 0 sampai 2 detik. Dengan hasil tersebut akan sangat membantu keberhasilan 

tim dalam permainan bola voli. 

3) Tes sit-up selama 60 detik 

Pada saat seorang pemain melompat untuk memukul bola maka semua 

organ tubuhnya akan bekerja atau berkontraksi terutama dibagian perut. Oleh 

sebab itu diperlukan daya otot perut agar pemain memiliki daya tahan yang baik 

pada saat bermain bola voli. Dengan berlatih sit-up maka akan membantu 

membentuk otot perut dengan baik. Latihan ini jika dilakukan secara rutin juga 

akan sangat membuat bentuk perut semakin menarik (tidak terjadi penimbunan 

lemak) daya tahan otot perut sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot perut dan 

kecepatan kontraksi otot perut itu sendiri sehingga semua faktor yang 
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mempengaruhi kedua hal tersebut akan mempengaruhi daya tahan otot perut.  

Setelah melakuakn tes sit up selama 60 detik menghasilkan hasil untuk atlet putri 

diketahui bahwa terdapat 23 atlet mempunyai daya tahan otot perut yang sangat 

baik karena atlet mampu melakukan sit up antara 28 kali keatas dalam satu menit, 

6 atlet mempunyai daya tahan otot perut yang baik karena atlet mampu melakukan 

sit up antara 20 sampai 28 kali dalam satu menit, 1 atlet mempunyai daya tahan 

otot perut yang sedang kurang baik karena atlet mampu melakukan sit up antara 

10 sampai 19 kali dalam satu menit. Dengan hasil tersebut akan sangat membantu 

keberhasilan tim dalam permainan bola voli. 

4) Tes Loncat Tegak (Vertikal Jumping) 

Pada saat pemain bola voli melakukan smash, mereka akan berusaha 

sekuat mungkin agar loncatan yang dihasilkan dapat tinggi dan mengenai sasaran.  

Kemampuan meloncat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan daya ledak otot 

tungkai yang dimiliki oleh seorang pemain. Dengan berlatih loncat tegak (vertikal 

jump) diharapkan seorang pemain memiliki loncatan yang tinggi sehingga dapat 

memenangkan perebutan bola atas. Setelah melakukan tes vertikal jump untuk 

atlet putri menunjukan bahwa terdapat 1 atlet yang mempunyai kekuatan daya 

ledak otot tungkai yang baik sekali karena atlet dapat melakukan lompatan lebih 

dari 50cm, 16 atlet yang mempunyai kekuatan daya ledak otot tungkai yang baik 

karena atlet dapat melakukan lompatan antara 39 sampai 49 cm, 12 atlet yang 

mempunyai kekuatan daya ledak otot tungkai yang sedang karena atlet dapat 

melakukan lompatan antara 31 sampai 38 cm. 
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5) Tes Lari Jarak 1000 Meter 

Permainan bola voli merupakan salah satu permainan yang dilakukan 

cukup lama, sehingga diperlukan daya tahan tubuh yang bagus. Latihan lari jarak 

jauh (1000 Meter) ini bertujuan agar pemain memiliki daya tahan 

cardiorespiratori yang sangat bagus. Dengan daya tahan tubuh yang bagus 

pemain tetap menjaga permainannya selama pertandingan berlangsung. Dari hasil 

penelitian untuk atlet putri terdapat 7 atlet memiliki daya tahan tubuh yang baik 

karena atlet mampu berlari dengan waktu 3’.53” sampai 4’.56”, 16 atlet memiliki 

daya tahan tubuh yang sedang karena atlet mampu berlari dengan waktu 4’.57” 

sampai 5’.58”, 7 atlet memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik karena atlet 

mampu berlari dengan waktu 5’.59” sampai 7’.23”. Sehingga perlu adanya 

penambahan kualitas latihan terutama latihan fisik bagi pemain. 

4.2.2 Ketrampilan Teknik Dasar 

1) Tes Smash 

Terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan smash adalah 

untuk kategori baik sekali sebanyak 3.33%, kategori baik sebanyak 23.33%, 

kategori sedang sebanyak 73.33%, kategori kurang sebanyak 0%, kategori kurang 

sekali sebanyak 0%.  Hal ini menunjukkan bahwa dapat dipastikan pemain bola 

voli Klub Bola Voli Bravo Banjarnegara untuk atlet putri mempunyai kemampuan 

smash yang sedang.  

2) Tes Service 

Terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan servis adalah 

untuk kategori baik sekali sebanyak 0%, kategori baik sebanyak 16.67%, kategori 
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sedang sebanyak 73.33%, kategori kurang sebanyak 10% dan kategori kurang 

sekali sebanyak 0%. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kurang intensif latihan melakukan 

servis, sehingga menyebabkan perkenaan bola tidak tepat yang menyebabkan bola 

tidak sempurna dipukul dan jauh dari sasaran.  

3) Tes Passing Atas 

Dari hasil tes kemampuan melakukan passing atas untuk atlet putri yang 

terlihat pada tabel bahwa kemampuan atlet putri dalam melakukan passing atas 

adalah untuk kategori baik sekali sebanyak 16.67%, kategori baik sebanyak 0%, 

kategori sedang sebanyak 0%, kategori kurang sebanyak 0% dan kategori kurang 

sekali sebanyak 0%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dipastikan pemain bola 

voli Klub Bola Voli Bravo Banjarnegara untuk atlet putri dan putri mempunyai 

kemampuan pasing atas yang baik. Hasil ini dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain adalah bola menyentuh telapak tangan dan tertahan, bola 

bergerak keatas bukan meninggi kedepan, posisi kaki tidak seimbang sehingga 

arah bola tidak sempurna. Selain itu postur tubuh juga berpengaruh, postur tubuh 

yang rendah akan lebih sulit dalam mengarahkan bola ke sasaran, tetapi untuk 

siswa yang memiliki postur tubuh tinggi akan lebih mudah dalam mengarahkan 

bola ke sasaran. 

4) Tes Passing Bawah 

Dari hasil tes kemampuan melakukan passing bawah untuk atlet putri adalah 

untuk kategori baik sekali sebanyak 100% melihat dari hasil pada tabel bahwa 

kemampuan atlet putri dalam melakukan passing bawah adalah untuk kategori 
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baik sekali sebanyak 50%, kategori baik sebanyak 50%, kategori sedang sebanyak 

0%, kategori kurang sebanyak 0% dan kategori kurang sekali sebanyak 

0%.Dilihat dari hasil yang ada, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain posisi kaki yang seimbang sehingga arah bola menjadi sempurna, 

perkenaan bola yang tepat pada lengan, sehingga pantulan bola menjadi sempurna 

yang menyebabkan pantulan bola mudah untuk dijangkau.  



 

85 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan dilakukan analisis data mengenai 

kondisi fisik dan teknik dasar bola voli pada Klub Bola Voli Putri Bravo 

Banjarnegara, maka penulis menyimpulkan bahwa 

5.1.1 Kondisi fisik pemain voli Klub Bola Voli Putri Bravo Banjarnegara 

rata-rata untuk atlet  60% kategori baik. Persentase terbesar dari 

masing-masing aspek kondisi fisik adalah sprint  60 meter dengan 

53.34% kategori sedang. Hands Up  50% kategori baik. Sit Up  

76.67% kategori baik. Vertical Jump  53.34% kategori baik. Lari 1000 

M 53.34% kategori sedang.  

5.1.2 Tingkat kemampuan teknik dasar bola voli pada Klub Bola Voli  Putri 

Bravo Banjarnegara persentase terbesar dari masing-masing aspek 

adalah untuk smash  73.33% kategori sedang. Servis 73.33% kategori 

sedang. Passing atas 93.33% kategori baik sekali. Passing bawah 50% 

kategori baik sekali. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain adalah  

5.2.1 Kondisi fisik dapat dimiliki atlet secara maksimal melalui latihan yang 

diprogram dan direncana dengan baik serta didukung dengan 

pertandingan yang terencana. Jika seorang atlet memiliki kondisi yang 

baik maka akan bisa berprestasi dan bermain dengan baik pula 

sehingga perlu adanya latihan rutin dan terprogram.  

5.2.2 Perlu adanya penambahan porsi dan pola latihan terutama ditekankan 

pada latihan sit up, vertical jump dan pul up, lari 1000 m, agar 

meningkatkan hasil smash dan service. Atlet perlu ditambahkan latihan 

teknik smash dan service agar dalam pertandingan-pertandingan bola 

voli dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan prestasi yang lebih 

baik. 
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Gambar 1. Pemberian Instruksi Oleh Peneliti 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 2. Pemanasan Awal  
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Gambar 3. Hands Up 

 
Gambar 4. Sit Up 
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Gambar 5. Vertical Jump 

 
Gambar 6. Lari cepat 60 mater 
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Gambar 7. Lari 1000 meter 

 
Gambar 8. Pemberian Instruksi Pembimbing Utama 



95 

 

 

 
Gambar 9. Pemberian Instuksi oleh pelatih dan pembimbing di lapangan 

 

 

 
Gambar 10. Foto bersama dengan Sampel Penelitian   

 
 
 


