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 SARI 



Hevi Purbowo. Perbandingan Smash Semi Menggunakan Awalan Dan Tanpa 
Awalan Terhadap Hasil Smash Semi Dalam Permainan Bolavoli Pada 
Siswa Putra Ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang Tahun 2008. 

 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah membandingkan smash semi 
menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan 
bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008 
dan mana yang lebih baik smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan dalam 
pelaksanaan smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler 
SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008 ?. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
perbandingan smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap hasil 
smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA 
Ronggolawe Semarang tahun 2008. Mengetahui bentuk pelaksanaan yang lebih baik 
antara smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap hasil smash semi 
dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Ronggolawe 
Semarang tahun 2008. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen, 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 
subjek 20 orang siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler di SMA Ronggolawe 
tahun 2008. Sedangkan instrumen tes menggunakan tes smash dari Robert E. Laveage 
dengan validitas : 0,828 dan reliabilitas 0,906. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis statistik dan data hasil tes dihitung dengan menggunakan 
rumus uji t.  

 Dari hasil penghitungan statistik tersebut diperoleh mean dari smash semi  
menggunakan sebesar 58.20 dan mean dari smash semi tanpa awalan sebesar 52.15 
sehingga smash semi menggunakan awalan lebih baik dibandingkan dengan tanpa 
awalan. Nilai t hitung : 4, 93, dengan taraf signifikasi 5 % dan db 19, nilai t tabel : 
2.093, jadi nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka analisa data dapat diperoleh 
4.93>2.093, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Kesimpulan dalam penelitiaan ini adalah ada perbandingan antara smash semi 
menggunakan awalan dengan smash semi tanpa awalan terhadap hasil smash semi 
dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Ronggolawe 
Semarang tahun 2008, dan Smash semi dengan menggunakan awalan lebih baik 
dibanding smash semi tanpa awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan 
bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008. 
Saran penelitian ini adalah untuk pemain bolavoli SMA Ronggolawe hendaknya 
dapat menguasai teknik smash semi dengan menggunakan awalan dengan baik dalam 
permainan bolavoli, tanpa mengabaikan smash semi tanpa awalan sebagai variasi 
dalam permainan. Untuk para peneliti lain di Fakulatas Ilmu Keolahragaan UNNES 
dalam penelitian yang sejenis dapat di gunakan sebagai bahan pembanding. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar  Belakang  

Sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dalam bidang olahraga juga 

mengalami perkembangan yang pesat, yang lebih mencolok adalah adanya 

keterkaitan antara satu bidang pengetahuan dengan bidang lain. Sehingga suatu 

masalah menjadi komplek, karena dijelaskan melalui tinjauan dari berbagai sudut 

pengetahuan yang terkait dan saling menunjang. Bidang pengetahuan yang 

mengalami perkembangan yang baik adalah  cabang olahraga, hal ini terbukti dari 

semakin majunya dalam hal teknik, taktik dan perlengkapan atau sarana dan 

prasarana yang sangat menunjang kemajuan dan perkembangan olahraga. Hal ini bisa 

kita lihat dalam cabang olahraga bolavoli yang merupakan salah satu olahraga yang 

di gemari oleh masyarakat di seluruh tanah air, ini terbukti dari banyaknya team atau 

sebuah klub yang berdiri di daerah-daerah. 

Sebagaimana diketahui bahwa olahraga zaman modern ini memiliki ciri sosial 

yang sangat khusus. Olahraga telah menjadi semacam rekreasi, suatu tantangan dalam 

masyarakat modern yaitu mempunyai nilai korektif dalam arti mencegah timbulnya 

atropy. Dapat dirasakan bahwa saat ini semakin jauh kedalam kemanfaatan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi maka makin malas manusia untuk melakukan 

gerakan sendiri. Hal ini disebabkan karena manusia telah dijerumuskan kedalam 

standarisasi, otomatisasi dan mekanisasi dalam kehidupan sehari-hari, (Harsuki dan 

Soewatini Elias, 2003 : 14). 
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Bolavoli adalah permainan diatas lapangan persegi empat yang lebarnya 900 

cm dan panjangnya 1800 cm, dibatasi garis selebar 5 cm. Ditengah-tengahnya 

dipasang jaring/jala yang lebarnya 900 cm, terbentang kuat dan mendaki sampai pada 

ketinggian 243 cm dari bawah (untuk anak laki-laki). Untuk anak perempuan tentu 

saja ukurannya berbeda, yakni 224 cm. Disana ada 6 orang pemain, tiga di bagian 

belakang dari pertengahan lapangan dan sisanya berada didepan, (Bonnie Robinson, 

1997 : 12). 

Kehidupan modern saat ini, aktivitas bolavoli merupakan salah satu cabang 

olahraga permainan yang banyak diminati oleh masyarakat. Kebutuhan akan bolavoli 

semakin meningkat karena banyak orang yang gemar bermain bolavoli mulai anak-

anak, remaja, dan orang dewasa. Tiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda 

dalam melakukannya, misalnya ada yang bertujuan untuk memperluas pergaulan, 

memperbanyak teman, rekreasi, kesehatan, dan tidak sedikit pula dari mereka yang 

berusaha untuk meningkatkan prestasi. 

Seperti yang dikemukakan oleh M. Yunus (1992 : 2) bahwa : “Tujuan 

bermain yang berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif untuk mengisi waktu luang 

atau sebagai selingan setelah lelah bekerja, kemudian berkembang kearah tujuan-

tujuan yang lain seperti tujuan mencapai prestasi yang tinggi, meningkatkan prestise 

diri, mengharumkan nama daerah, bangsa, dan negara. Selain tujuan-tujuan tersebut 

banyak orang berolahraga khususnya bermain voli untuk memelihara dan 

meningkatkan kesegaran jasmani/ kesehatan”. Dengan metodik melatih yang efektif 

dan efisien untuk anak latih di dalam permainan bolavoli, maka akan tercapai tujuan-

tujuan sebagai berikut : 1). Pembentukan anak latih secara keseluruhan, dimana fisik 
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dan mental tumbuh secara selaras, harmonis dan seimbang, 2). Untuk meningkatkan 

tingkat kesegaran jasmani di namis anak latih, 3). Dapat meningkatkan kesehatan 

anak latih, 4). Mencari kesenangan, kegembiraan hidup serta rekreasi bagi anak latih, 

5). Untuk menyembuhkan penyakit, 6). Mengembangkan dan meningkatkan prestasi 

secara optimal bagi anak latih dalam permainan bolavoli. 

Diharapkan anak latih setelah berlatih permainan bolavoli dengan metodik 

yang efektif dan efisien atas bimbingan pelatih, dia dapat memiliki pengetahuan, 

kecakapan bermain bolavoli, keterampilan bermain yang tinggi serta memiliki 

kesenangan dan sikap-sikap positif tentang nilai-nilai permainan bolavoli, (Suharno 

HP, 1981 : 2). Apabila seseorang akan mencapai prestasi maksimal, maka harus 

memiliki kelengkapan sebagai berikut :1). Pengembangan fisik (physical build-up), 

2). Pengembangan teknik (technical build-up), 3). Pengembangan mental (mental 

build-up), 4). kematangan juara (M. Sajoto, 1995 : 7). Kondisi fisik seorang atlet 

memegang peranan yang sangat penting dalam program latihannya. Program latihan 

kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik dan sistematis dan ditujukan untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh 

sehingga dengan demikian memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik, (Harsono, 1988 : 154). Seorang pemain bolavoli memiliki kondisi fisik puncak 

dapat diartikan bahwa pemain tersebut mempunyai kesanggupan untuk bermain 

bolavoli dengan efisien, tanpa mengalami kelelahan yang berarti setelah lelah 

bermain. Dalam rangka usaha pemain untuk  mencapai mutu prestasi optimal, 

persiapan pemain bukan hanya ditetapkan kepada penguasaan teknik-teknik tinggi, 

taktik-taktik tinggi, mental dan sikap kepribadian yang baik berkat latihan sebagai 
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penunjang unsur-unsur tersebut. Kondisi pemain perlu dijaga, dipulihkan kembali 

dan ditingkatkan ke keadaan yang sempurna atau kondisi puncak untuk menghadapi 

suatu pertandingan. 

Dengan melakukan kegiatan olahraga, tidak hanya terbatas pada tercapainya 

pembentukan manusia yang kuat fisik dan mental saja, tetapi juga dapat memberikan 

sumbangan kepada perkembangan kepribadian dan perkembangan mental 

pembaharuan dan pembangunannya. Dalam hal ini olahraga merupakan suatu sekolah 

dimana kita dapat belajar mengambil inisiatif dan berani bertanggungjawabkannya 

sendiri. Dengan demikian kita diberi kesempatan untuk melatih kepercayaan terhadap 

diri sendiri dan keberanian (Harsuki dan Soewatini Elias, 2003 : 14). 

Dewasa ini perkembangan bolavoli sangat pesat, hal ini terlihat dari 

banyaknya pertandingan yang ada di daerah pedesaan maupun perkotaan yang 

dilakukan oleh pihak intansi pemerintahan ataupun swasta, dan pesertanya sendiri 

tidak melihat batasan umur, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Menurut Suharno 

HP (1982 : 9) menyatakan bahwa : “Ciri permainan bolavoli abad keduapuluh ini 

tidak hanya merupakan olahraga yang bersifat rekreasi, sekedar alat untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani, melainkan telah menuntut kwalitas prestasi dan 

seni yang setinggi-tingginya”. 

Menurut buku yang diterbitkan oleh PP. PBVSI (2005 : 1) bahwa : “Bolavoli 

adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan yang dipisahkan 

oleh net. Terdapat versi yang berbeda tentang jumlah pemain, jenis/ ukuran lapangan, 

angka kemenangan yang digunakan, untuk keperluan tertentu. Namun pada 
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hakekatnya permainan bolavoli bermaksud menyebar luaskan kemahiran bermain 

kepada setiap orang yang meminatinya”. 

Tujuan dari permainan adalah melewatkan bola diatas net agar dapat jatuh 

menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. 

Setiap tim dapat memainkan tiga pantulan untuk mengembalikan bola (diluar 

perkenaan blok) (PP. PBVSI, 2005 : 1). 

Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul oleh pelaku servis 

melewati atas net ke daerah lawan. Permainan dilanjutkan hingga bola menyentuh 

lantai, bola “keluar” atau satu tim gagal mengembalikan bola secara sempurna (PP. 

PBVSI, 2005 : 1). 

Selanjutnya dikatakan oleh Amung Ma’mun dan Toto Subroto (2001 : 36) 

bahwa : “Dalam perkembangannya permainan bolavoli menjadi olahraga yang 

kompetitif. Karena itu bola diseberangkan ke lapangan lawan sampai lawan tidak bisa 

atau sulit memainkannya kembali. Keadaan inilah yang menjadi salah satu tujuan 

didalamnya. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan memainkan bola dalam 

permainan bolavoli menjadi tuntutan utama”. Sedangkan teknik dasar dalam 

permainan bolavoli adalah : service, pass, smash, dan blok. 

Salah satu teknik dalam permainan bolavoli adalah smash. Menurut Dieter 

Beutelsthal (1978 : 7) meyatakan bahwa : “Kalau pemain hendak memenangkan 

pertandingan voli, maka mau tak mau mereka harus menguasai smash. Smash 

merupakan suatu keahlian yang esensial, cara yang termudah untuk memenangkan 

angka. Seorang pemain yang pandai smash, atau dengan istilah asing disebut 



6 

 

“smasher” harus memiliki kegesitan, pandai melompat dan mempunyai kemampuan 

untuk memukul bola sekeras mungkin”. 

Smash dalam permainan bolavoli sangat berpengaruh dalam meraih 

kemenangan, karena smash adalah salah satu teknik penting yang harus dikuasai oleh 

tiap pemain. Apabila smash gagal maka permainan berhenti dan ini merupakan 

keuntungan bagi lawan untuk mendapatkan nilai, karena dalam peraturan permainan 

bolavoli (2005 : 20) bahwa : “Tim memperoleh angka apabila berhasil mendaratkan 

bola dilapangan permainan lawan”. Jadi dengan kemampuan smash yang baik 

kemungkinan untuk memenangkan suatu pertandingan sangat besar, karena smash 

merupakan senjata yang ampuh untuk mematikan lawan. Dengan memiliki teknik 

smash yang baik maka keberhasilan dalam pertandingan dapat mudah diraih oleh 

suatu tim. 

Jika ditinjau dari sudut teknik M. Yunus (1992 : 108) menyatakan bahwa : 

”Smash adalah pukulan yang utama dalam penyerangan dalam usaha mencapai 

kemenangan”. Untuk mencapai keberhasilan yang gemilang dalam melakukan smash 

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

baik dan terarah suatu tim akan berkesempatan memperoleh angka yang lebih besar. 

Kesempatan sebagai smasher haruslah digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan 

serangan karena bola yang akan dipukul sepenuhnya dibawah kendali smasher itu 

sendiri, kemana saja bola diarahkan dan seberapa keras pukulannya yang diinginkan 

tergantung pada smasher. 

Melihat pentingnya smash perlulah kiranya setiap pemain bolavoli secara 

perorangan berusaha meningkatkan penguasaan teknik dasar khususnya smash secara 
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sempurna. Menurut Amung ma’mun dan Toto Subroto (2001 : 16) menyatakan 

bahwa “Dalam bolavoli, tim haruslah mampu menjalin kerjasama sejak menerima 

bola, mengumpan bola, untuk persiapan menyerang, dan menggunakan timing yang 

tepat untuk melakukan smes dari arah atau posisi tertentu”. 

Menurut Suharno HP (1981 : 37), menyatakan macam-macam teknik smash, 

yaitu : 1). Smash normal, 2). Semi smash, 3). Push smash, 4). Smash pool, 5). Smash 

cekis. 

 Smash merupakan suatu teknik yang mempunyai gerakan yang kompleks 

yang terdiri dari :1). Langkah awalan, 2). Tolakan untuk meloncat, 3). Memukul bola 

saat melayang di udara, 4). Saat mendarat kembali setelah memukul bola (M. 

Yunus,1992 : 108). 

Begitu pula dengan smash semi proses smash dimulai dari sikap permulaan, 

gerak pelaksanaan, dan gerak lanjutan sama dengan proses pelaksanaan smash secara 

umum. Menurut Suharno HP (1981 : 65), menyatakan bahwa :”Dalam melakukan 

smash semi, setelah smasher mengambil posisi untuk melakukan awalan ke depan 

maka kemudian smasher mengambil posisi untuk melakukan awalan kedepan, maka 

smasher mulailah melangkah ke arah depan. Bila semula smasher itu sendiri yang 

memberikan passing kepada set-uper maka setelah bola telah lepas dari tangan 

smasher, pada saat itu pula smasher harus telah mulai bergerak pelan-pelan dengan 

langkah yang tetap menuju kearah set-uper”.  

Smash semi juga dapat dilakukan tanpa awalan yaitu smasher berada dekat 

dengan net, jarak smasher dengan net sekitar satu langkah atau satu lengan dari 

smasher itu sendiri dan berada diposisi empat. Smasher langsung meloncat secepat 
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cepatnya tanpa langkah awalan dengan timing yang baik, serta panempatan bola 

ditempat kosong atau posisi lawan yang lemah dan memukul bola secepat-cepatnya 

diatas net seperti saat melakukan vertical jump.  

 

Gambar 1 
Sikap vertical jump 

Surja Widjaja (1998 : 29). 
 

Dikatakan, bahwa seseorang yang memukul bola tenis (tennis serve) atau 

melakukan smes (smash) bolavoli, membutuhkan waktu yang tepat (timing) yang 

artinya pola gerakan yang dipakai sedemikian rupa sehingga tiap-tiap golongan otot si 

pemain berperan secara optimal (Surja Widjaja, 1998 : 29).  

Dalam prakteknya atau pada saat permainan berlangsung, kita sering dan pasti 

menjumpai seorang pemain melakukan smash semi dengan menggunakan awalan, hal 

ini dilakukan untuk mematikan lawan, memperoleh point supaya kemenangan dapat 

diperoleh dalam pertandingan. Dalam pertandingan juga sering kita jumpai seorang 

pemain melakukan smash semi tanpa awalan yang sering dilakukan pada saat 

permainan sedang berjalan ketat, dan pada saat itu posisi smasher berada di bawah 

net atau juga ada pengembalian bola yang tanggung oleh lawan yang menuntut 

pemain untuk memukul bola tersebut. 
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Adapun alasan pemilihan judul tersebut adalah : 

1. Variasi dalam melakukan smash semi pada permainan bolavoli, diantaranya 

dengan menggunakan awalan dan tanpa awalan. 

2. Smash merupakan pukulan yang efektif dalam penyerangan sebagai suatu 

usaha untuk memperoleh nilai agar dapat mencapai kemenangan dalam 

permainan bolavoli. 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian  yaitu : 

1. Membandingkan smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan 

terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra 

ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008? 

2. Mana yang lebih baik smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan 

dalam pelaksanaan smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra 

ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini ialah : 

1. Mengetahui perbandingan smash semi menggunakan awalan dan tanpa 

awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra 

ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008. 

2. Mengetahui bentuk pelaksanaan yang lebih baik antara smash semi 

menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap hasil smash semi dalam 
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permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Ronggolawe 

Semarang tahun 2008. 

1.4. Manfaaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

1. Sumbangan bagi pembina olahraga, guru olahraga untuk meningkatkan 

prestasi khususnya dalam latihan smash semi dan permainan bolavoli pada 

umumnya. 

2. Bahan pembanding bagi peneliti lain, yang berminat mengadakan penelitian 

tentang teknik smash semi dalam permainan bolavoli. 

3. Mengembangkan ilmu sesuai dengan hasil penelitian. 

1.5. Penegasan Istilah 

 Sehubungan dengan judul tersebut, maka untuk menghindari agar persoalan 

yang dibicarakan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula dan 

supaya dalam penelitian ini tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan maka 

perlu adanya penegasan istilah yang meliputi : 

1. Perbandingan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (WJS. Poerwadarminta, 1976 : 

114) perbandingan dari kata banding artinya keadaan yang satu dengan yang 

lain. Pada hakekatnya perbandingan akan mengarah pada pencarian ada atau 

tidak adanya perbedaan. 

2. Smash semi 

  Menurut M. Yunus (1992 : 109), smash semi adalah smash yang 

ketinggian umpan kurang lebih satu meter di atas net. 
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3. Hasil  

 Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dan 

sebagainya), oleh usaha dan yang dapat diartikan juga dengan berhasil (KBBI, 

2002 : 391). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari smash semi 

dengan menggunakan awalan dan tanpa awalan. 

4. Ekstrakurikuler 

  Kegiatan diluar parlemen (WJS. Poerwadarminta, 1976 : 255), yang 

dimaksud ekstrakurikuler dalam penelitian ini adalah pendidikan diluar jam 

sekolah. 

5. Menggunakan awalan 

 Menggunakan artinya memakai (alat, perkakas), (KBBI, 2005 : 375). 

Awalan artinya imbuhan yang dirangkaikan didepan kata yang artinya 

ancang-ancang, (KBBI, 2005 : 78), yang dimaksud disini adalah pelaksanaan 

smash semi dengan memakai awalan. 

6. Tanpa awalan 

 Tanpa artinya tidak dengan, (KBBI, 2005 : 1141). Awalan artinya 

imbuhan yang dirangkaikan didepan kata yang artinya ancang-ancang, (KBBI, 

2005 : 78), dan yang dimaksud adalah pelaksanaan smash semi tidak dengan 

menggunakan awalan. 

7. Permainan bolavoli 

 Bolavoli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu 

lapangan yang dipisahkan oleh sebuah net, (PP. PBVSI, 2005 : 1). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.I. Landasan Teori 

2.1.1. Teknik dasar permainan bolavoli 

Bolavoli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam satu lapangan 

yang dipisahkan oleh sebuah net. Terdapat versi yang berbeda tentang jumlah 

pemain, jenis atau ukuran lapangan, angka kemenangan yang digunakan, untuk 

keperluan tertentu. Namun pada hakekatnya permainan bolavoli bermaksud 

menyebarluaskan kemahiran bermain kepada setiap orang yang meminatinya. Tujuan 

dari permainan bolavoli adalah melewatkan bola diatas net agar dapat jatuh 

menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan 

(PP. PBVSI, 2005 : 1). 

Seperti yang dikemukakan oleh Suharno HP (1982 : 4), sesuatu proses pasti 

mempunyai prinsip-prinsip yang tidak boleh ditinggalkan agar mencapai sesuatu 

tujuan dalam proses tersebut. Dalam bermain bolavolipun harus menganut beberapa 

prinsip seperti berikut : 1). Memvoli bola diudara melewati jaring atau net agar dapat 

jatuh dilapangan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain, 2). Memvoli dan 

memantulkan bola diudara harus mempergunakan bagian tubuh pinggang keatas serta 

bersih pantulannya. 

Teknik dasar permainan bolavoli sebaiknya dikuasai oleh para pemain agar 

dapat bermain dengan baik dan berprestasi. Menurut Suharno HP (1982 : 12), yang 

dimaksud dengan teknik dasar permainan bolavoli adalah suatu proses melahirkan 
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keaktifan jasmani dan pembuktian praktek sebaik mungkin untuk menyelesaikan 

tugas yang pasti dalam permainan bolavoli. Sehingga teknik permainan bolavoli 

merupakan hal yang efektif dan efisien harus dikuasai oleh para pemain untuk 

mencapai hasil yang optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Permainan baru bisa berlangsung lancar dan teratur, apabila para pemain 

menguasai unsur-unsur dasar permainan. Ini berlaku untuk setiap permainan dengan 

bola. Pada tahap awal permainan bolavoli sudah memadai apabila pemain menguasai 

satu unsur dasar, yaitu passing atas. Kemudian ditambah dengan passing bawah dan 

service. Akhirnya dengan gerak smash dan block dimasuki bidang olahraga 

pertandingan (Gerhard Durrwachter, 1982 : 3). 

Menurut M. Yunus (1992 : 68), menyatakan bahwa :”Seni dalam permainan 

bolavoli terlihat dari permainan yang sudah menguasai teknik tinggi hingga 

menyerupai akrobatik dengan pukulan-pukulan dan tipu muslihat yang indah dan 

mempesona para penonton yang menyaksikan”. Penguasaan teknik dasar dalam 

permainan bolavoli sangatlah penting, mengingat hal-hal sebagai berikut : 

1. Hukuman terhadap kesalahan teknik memantulkan dan memukul bola dalam 

peraturan permainan bolavoli cukup dominan bila dibanding dengan cabang 

olahraga lain: membawa bola, menyenduk bola, mendorong bola, mengangkat 

bola dan pukulan ganda. 

2. Permainan bolavoli adalah permainan tempo yang sangat cepat, sehingga 

waktu untuk memainkan bola sangat terbatas, dan bila tidak menguasai teknik 

dasar yang sempurna akan memungkinkan kesalahan-kesalahan teknik yang 

lebih besar. 
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3. Regu yang saling bertanding dipisahkan oleh net sehingga tidak pernah terjadi 

kontak badan antara pemain yang saling berlawanan, hal ini memudahkan 

wasit mengawasi kesalahan teknik yang dilakukan para pemain. 

4. Untuk mengembangkan taktik-taktik tinggi hanya dimungkinkan jika teknik 

dikuasai secara sempurna. 

Pengertian teknik sendiri menurut M. Yunus (1992 : 68), adalah :”Cara 

melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien 

dan efektif. Teknik dalam permainan bolavoli dapat diartikan, sebagai cara 

memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan-peraturan 

permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal”. 

Rangkaian latihan metodik diadakan terutama untuk mengajarkan teknik 

permainan bolavoli, agar anak didik mengusai unsur-unsur dasar permainan. Disini 

perhatian anak didik diarahkan pada perincian teknik bolavoli, agar permainan bisa 

dilakukan dengan lebih intensif. Kecepatan dalam mengendalikan bola sangat 

ditonjolkan, walau mungkin itu dirasakan sebagai menghambat kelancaran 

permainan. Rangkaian latihan yang mengandung lima unsur dasar : passing atas, 

service, passing bawah, smash, blocking. Dimulai dengan latihan-latihan yang sangat 

sederhana dulu kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lebih rumit dan 

berakhir pada penerapan teknik-teknik yang dipelajari dalam jenis permainan dari 

rangkaian permainan yang sesuai dengannya, (Gerhard Durrwachter, 1982 : 5).  

Teknik dasar dalam permainan bolavoli diantaranya adalah sebagai berikut : 
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2.1.1.1. Service 

 Menurut Dieter beutelsthal (1986 : 9), service adalah sentuhan pertama 

dengan bola. Mula-mula servis ini hanya dianggap sebagai pukulan permulaan saja, 

cara melempar bola untuk memulai permainan. Tetapi kemudian service ini 

berkembang menjadi suatu senjata yang ampuh untuk menyerang. Sesuai pendapat 

M. Yunus (1992 : 69), karena kedudukannya begitu penting maka para pelatih selalu 

berusa menciptakan bentuk teknik service yang dapat menyulitkan lawan bahkan 

kalau bisa dengan service itu dapat langsung membunuh lawan dan mendapatkan 

nilai. 

 Sejalan dengan kemajuan yang dialami oleh perkembangan permainan 

bolavoli maka arti servis dalam permainan bolavoli juga mengalami perubahan-

perubahan. Pada zaman sekarang ini hendaknya para pembaca mengartikan servis ini 

tidak lagi sebagai tanda saat dimulainya permainan atau sekedar menyajikan bola 

tetapi hendaknya sebagai satu serangan yang pertama kali bagi regu yang melakukan 

servis, (Suharno HP, 1981 : 40). 

2.1.1.2. Passing 

 Menurut M. Yunus (1992 : 79), passing adalah mengoper bola kepada teman 

sendiri dalam satu regu dengan suatu teknik tertentu. Sebagai langkah awal untuk 

menyusun pola serangan kepada regu lawan. 

Passing berfungsi untuk menerima bola atau memainkan bola yang datang 

dari daerah lawan atau teman seregunya. Tujuan utama passing adalah menyajikan 

bola sebaik mungkin untuk diberikan kepada pengumpan. Passing merupakan kunci 

utama untuk melakukan serangan kepihak lawan, passing yang baik akan 
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memudahkan seorang pengumpan untuk menyajikan bola ke smasher, mengolah bola 

untuk di umpan baik kepada pemain depan ataupun pemain belakang. 

2.1.1.3. Set-up 

 Menurut Suharno HP (1982 : 19), umpan adalah menyajikan bola kepada 

teman seregunya yang selanjutnya diharapkan akan dapat dipergunakan untuk 

menyerang kelapangan lawan. Dengan hasil sajian bola yang baik, akurat, dan 

ditempatkan pada posisi block yang lemah dapat memudahkan spiker untuk 

melakukan serangan secara sempurna. 

 Fungsi dan tujuan set-up itu sendiri adalah untuk melakukan serangan kepihak 

lawan, dengan penyajian bola yang baik, penempatan bola yag baik dapat membuat 

lawan kesulitan dalam pengembalian dan melakukan serangan balik. 

2.1.1.4. Smash 

 Menurut M. Yunus (1992 : 108) smash adalah pukulan yang utama dalam 

penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan. Smash merupakan bentuk serangan 

dalam permainan bolavoli. Karasteristik bola spike adalah menukik, tajam dan cepat 

(Amung ma'mun & Toto subroto, 2001 : 65). Smash berfungsi untuk melakukan 

serangan kedaerah lawan sehingga bola yang akan diseberangkan kedaerah lawan 

tersebut dapat mematikan minimal menyulitkan lawan dalam memainkan bola secara 

sempurna. Pukulan-pukulan keras dan tajam yang dilakukan suatu tim tersebut 

diharapkan mampu menghasilkan point sehingga kemungkinan untuk memenangkan 

pertandingan akan lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Dieter beutelsthal (1986 : 

23), bahwa kalau pemain hendak memenangkan pertandingan voli, maka mau tak 
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mau mereka harus menguasai smash, smash merupakan keahlian yang esensial, cara 

yang termudah untuk memenangkan angka. 

2.1.1.5. Block 

Menurut Amung ma'mun & Toto subroto (1982 : 53), bendungan atau block 

adalah usaha menghadang bola yang datang dari lawan, dilakukan didepan dekat net 

oleh seorang atau lebih pemain depan. Sedangkan menurut M. Yunus (1992 : 119),  

block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis serangan lawan. 

Bendungan atau block berfungsi untuk menghadang serangan lawan dari dekat jaring 

sekaligus sebagai serangan balik kepihak lawan (Amung ma'mun & Toto subroto, 

2001 : 51). Untuk membentuk blok yang baik, pemain harus dapat menaksir jatuhnya 

bola. Atau dengan kata lain : meramalkan, kemana kira-kira lawan akan memukul 

bola. Pemain dengan tipe blok dua orang atau blok tiga orang selalu harus menghadap 

net. Mereka membentuk block dengan melangkah kesisi, masing-masing bersedia 

melakukan take-off pada saat yang bersamaan, Dieter beutelsthal (1986 : 27). 

Dari beberapa teknik dasar yang telah dijelaskan diatas, merupakan teknik 

dasar yang harus dikuasai oleh para pemain untuk dapat bermain bolavoli dengan 

baik, selain keberhasilan seorang pemain untuk menguasai teknik tersebut, 

keberhasilan ini juga ditentukan oleh bagaimana cara seorang pelatih untuk 

mengajarkan teknik-teknik dasar tersebut. 

2.1.2. Teknik smash 

Menurut M. Yunus (1992 : 108), smash adalah pukulan yang utama dalam 

penyerangan dalam usaha mencapai kemenangan. Smash merupakan teknik yang 

sangat penting dalam permainan bolavoli, karena smash merupakan senjata yang 
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ampuh untuk mematikan lawan. Dalam permainan bolavoli sekarang, bukan hanya 

pemain depan saja yang berfungsi melakukan serangan, tetapi pemain belakangpun 

mampu melakukannya. Secara berturut-turut smash yang baik adalah yang dapat 

mematikan lawan, kemudian menyulitkan lawan agar tidak dapat melakukan 

serangan balik.  

Menurut Bonnie Robinson ( 1997 : 28-29 ) menyatakan spike adalah memukul 

bola kebawah dengan kekuatan yang besar, spiker termasuk pemain terpenting yang 

merupakan pahlawan dalam pertandingan. Seseorang bisa disebut ”spiker” yang baik 

bila ia dapat menggetarkan team gabungan dalam setiap pertandingan. Mereka 

mempunyai badan paling tinggi atau melompat yang baik. Contohnya, team wanita 

jepang tidak mempunyai anggota yang tingginya berlebihan (yang mempunyai 

ketinggian + 170 cm) tetapi mereka merupakan kelompok yang sensasional 

(mengemparkan) dan kelompok mahir. 

Menurut Amung ma'mun & Toto subroto (2001 : 35-36) perkembangan teknik 

diarahkan pada peningkatan upaya bagaimana ketrampilan gerak dirancang dengan 

maksud bola yang dimainkan dapat dilewatkan melalui jaring kelapangan lawan tidak 

mampu mengembalikan bola atau mengalami kesulitan untuk mengembalikan bola 

dengan baik, tanpa mengabaikan peraturan permainan. Menurut Suharno HP (1982 : 

41), menyatakan bahwa : ”Prinsip penyerangan harus mematikan lawan dengan 

produktif dan efisien yang dilakukan oleh seorang smasher meskipun hal ini 

merupakan rentetan team taktik dalam penyerangan, oleh sebab itu individual taktik 

dalam penyerangan sangat besar sahamnya dalam keberhasilan suatu team taktik 

penyerangan regu bolavoli”. Individual taktik bagi smasher untuk melaksanakan 
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penyerangan supaya produktif, ekonomis dan efektif harus melakulan petunjuk-

petunjuk sebagai berikut : 1). Arahkan smash bola ketempat pemain yang lemah 

dalam bertahan, 2). Arahkan smash ketempat yang kosong sesuai dengan sistem pola 

yang dipergunakan oleh regu lawan, 3). Arahkan bola antara dua pemain defender, 4). 

Sasaran smash ketempat pemain bertahan yang sedang bergerak maju, kesamping 

atau mundur, 5). Pukullah bola diatas pengeblok yang lemah, 6). Serempetkan bola 

ketangan pengeblok yang lemah dan pasip serta timing pukulan tought out harus 

tepat, 7). Jalankan smash tipuan sesuai dengan kemampuan, 8). Usahakan ganti-ganti 

arah pukulan smash, 9). Bervariasilah kekuatan pukulan dalam smash (kekuatan 

penuh, setengah kekuatan, lemah), 10). Ganti-gantilah pukulan serangan sesuai 

dengan teknik yang telah dikuasai (drive, plesing, dink dan lain-lainnya). 

Dalam situasi apapun seorang spiker harus mengukur posisi bola dan 

kecepatan badan sesuai dengan jaraknya. Bola berada didalam ”zone pukulan” hanya 

merupakan hitungan kedua, dan spiker harus menemukannya pada saat yang tepat. 

Kesalahan umum yang dilakukan oleh para pemula adalah dengan lompatan yang 

terlalu cepat. Dengan harap-harap cemas, ia melompat ketika bola datang dan berada 

dibagian belakang lantai pada saatnya memukul, (Bonnie Robinson, 1997 : 29). 

Menurut Suharno HP (1981 : 37), menyatakan macam-macam teknik smash, 

yaitu : 1). Smash normal, 2). Semi smash, 3). Push smash, 4). Smash pool, 5). Smash 

cekis. Setiap macam smash mempunyai perbedaan, untuk itu perlu di uraikan macam-

macam smash yang ada sebagai bahan pembanding dengan teknik smash yang 

diteliti. Sedangkan penjelasan tetap dititik beratkan pada teknik gerakan smash semi.  
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Berikut uraian tentang macam-macam teknik smash : 

1. Smash normal 

Menurut Suharno HP (1981 : 65), menyatakan bahwa : ”Baik cara 

pengambilan sikap persiapan, sikap saat pukul dan sikap saat akhir seperti yang telah 

di uraikan, hanya disini perlu ditambahkan kapan smasher harus memukul bola diatas 

jaring. Pengambilan awalan ialah pada saat bola lepas dari tangan set-uper. Pada saat 

itu segeralah smasher bergerak ke arah bola dan sambil mengontrolnya”. 

Sekiranya jarak dengan bola sudah cukup sejangkauan lengan pemukul maka 

segeralah smasher meloncat keatas dan meraih bola diatas jaring dengan suatu 

pukulan. Pukullah bola secepatnya dan setinggi-tingginya diatas jaring. Bahwa suatu 

kenyataan menunjukkan keberhasilan suatu smash juga sangat tergantung kepada 

sempurna atau tidaknya set-uper di dalam memberikan umpan. 

2. Semi smash 

Menurut M. Yunus (1992 : 109), smash semi adalah smash yang ketinggian 

umpan kurang lebih satu meter di atas net. Sedangkan menurut Suharno HP (1981 : 

65), menyatakan bahwa : ”Pengambilan sikap persiapan, sikap saat perkenaan dan 

sikap akhir sama seperti uraian pada smash normal”. 

Perbedaan disini adalah pada saat pengambilan awalan oleh smasher dan 

penyajian bola oleh set-uper. Setelah smasher mengambil posisi untuk melakukan  

awalan ke depan maka kemudian smasher mulailah melangkah ke arah depan. Bila 

semula smasher itu sendiri yang memberikan passing kepada set-uper maka pada saat 

bola telah lepas dari tangan smasher, pada saat itu pula smasher harus telah mulai 

bergerak pelan-pelan dengan langkah yang tetap menuju kearah set-uper. Demikian 
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set-uper menyajikan dengan ketinggian satu meter diatas net maka secepatnya 

smasher menolak ke atas dan memukul bola. Sesudah itu smasher mendarat kembali 

ditanah tidak jauh dari ia menolak. 

3. Push smash 

Menurut Suharno HP (1981 : 66), menyatakan bahwa : ”Smasher sebelum 

bergerak mengambil awalan maka terlebih dahulu harus bergerak kearah luar 

lapangan dan mendekat kepada tiang net. Bila smasher telah dalam keadaan posisi 

demikian maka siaplah ia untuk bergerak melangkah menyongsong datangnya bola. 

Disini smasher bergerak dengan arah pararel dengan jaring. Demikian bola sampai 

diatas batas tepi jaring (diharapkan ketinggian optimal bola diatas jaring adalah 

disini), maka segeralah smasher meloncat dan langsung memukul bola secepatnya. 

Setelah itu smasher mendarat kembali di tanah dengan lentuk dan agak ke arah depan 

sedikit dari permulaan ia menolak”. 

4. Smash pool 

Menurut Suharno HP (1981 : 67), menyatakan bahwa : ”Smasher mengambil 

awalan dengan sikap normal dan labil, pandangan dan konsentrasi kearah bola yang 

sedang dipassing ke pengumpan. Orientasi terhadap bola dan blok lawan sangat 

diperlukan secara tajam dan cermat oleh smasher. Sikap saat perkenaan demikian 

melihat bola passing ke pengumpan enak dan situasi lawan memungkinkan untuk 

ditembus dengan serangan smash pool, maka smasher mengambil awalan secepat 

mungkin”.  

Timing meloncat sebelum bola diumpan dengan jarak satu jangkauan lengan 

smasher dengan bola yang akan diumpan. Smasher menunggu dan siap melayang 
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diatas net dengan tangan pemukul untuk segera memukul bola yang disajikan persis 

di depan tangan pemukul. Ambil pukulan smash setinggi-tingginya dan secepat-

cepatnya, terutama gerakan bola yang cepat sangat baik hasilnya bagi smash pool 

loncatan smasher vertical (ke atas), jangan sampai meloncat ke arah depan net 

(pengumpan), jagalah kordinasi gerakan dan keseimbangan badan saat melayang di 

atas net. Sikap akhir gerakan pandangan dan konsentrasi ke arah bola yang di smash, 

mendarat dengan dua kaki dan ngeper. Gerakan keseluruhan yang supel, luwes agar 

enak dilihat mata, siap untuk bermain kembali. 

5. Smash cekis 

Menurut Suharno HP (1981 : 68), menyatakan bahwa teknik  smash cekis 

biasa digunakan oleh pemain untuk smash bola jauh dari net dan bola berada dalam 

ketinggian sama atau di bawah tepat di atas net. Sikap permulaan pemain berdiri 

dalam sikap siap normal dan labil, siap untuk bergerak mengambil awalan, 

pandangan, perhatian dan konsentrasi ke arah bola.  

Sikap saat perkenaan demikian bola di umpan, segera smasher mengambil 

mengambil awalan untuk smash. Saat meloncat (take off ) agak dekat di bawah bola 

di bandingkan dengan take off pada smash normal. Bola yang akan di smash terletak 

diatas samping kanan telinga kurang lebih diatas kanan bahu lengan pemukul. Gerak 

lecutan tangan pemukul dari depan atas badan diputarkan ke arah yang berlawanan 

dengan jarum jam, telapak tangan membentuk cekungan seperti senduk. Cambukan 

keras, perkenaan bola di bagian belakang ke arah bagian muka depan tapak tangan 

yang mencengkung seperti senduk, aktifkan gerakan pols ke depan. Akibat cambukan 
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bola dibantu oleh otot-otot perut samping dan bahu. Top spin bola cepat dan tajam, 

sehingga cepat jatuh dilapangan lawan. 

Sikap akhir gerakan pandangan kearah bola, gerakan secara keseluruhan yang 

supel dengan kordinasi gerakan yang baik. Mendarat dengan tangan dan jari dalam 

keadaan cukup kuat untuk menerima tekanan bola yang erat. Saat perkenaan yang 

baik ialah bila pada saat sebelum dipukul tangan blocker benar-benar telah dapat 

mengurung bola. Sikap akhir bola mengenai tangan maka segera tangan ditarik dan 

posisi tangan berada pada posisi seperti pada saat persiapan, selanjutnya mendarat 

kembali dengan tumpuan dua kaki dan lentuk setelah itu segeralah blocker 

mengambil sikap siap seperti pada saat sikap persiapan. 

Smash merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh para pemain 

bolavoli, karena gerakannya yang tidak mudah, maka perlu latihan yang serius agar 

dapat melakukan smash dengan baik. Smash merupakan suatu teknik yang 

mempunyai gerakan yang kompleks, dengan anggapan pemukul menggunakan tangan 

kanan dan smash dari posisi empat gerakan smash terdiri dari :  

1. Sikap permulaan 

Menurut M. Yunus (1992 : 108), dimulai dari serong lebih kurang 45 derajat 

dengan jarak 3 sampai 4 meter dari net. Sedangkan menurut Suharno HP (1982 : 20), 

sikap permulaan dapat dimasukkan disini saat-saat pengambilan awalan sampai 

dengan tolakan keatas, mula-mula mengambil sikap siap normal dengan jarak yang 

cukup dari jaring (3 sampai 4 meter), pada saat akan mengadakan langkah kedepan 

terlebih dahulu melakukan langkah kecil-kecil ditempat. Langkah-langkah kecil ini 

dimaksudkan agar pada saat itu badan telah dalam batas setimbang labil dan pada 
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saatnya untuk bergerak kedepan. Sesudah itu dilanjutkan dengan langkah kedepan ini 

agar tetap dijaga kontinyunitasnya juga letak bahu kiri yang relatif  akan selalu berada 

lebih dekat kepada jaring dari pada bahu kanan. Sekarang sampailah pada saat 

menolak, tolakan harus dilakukan dengan menumpu terlebih dahulu dengan kedua 

kaki dan langkah pada saat akan menumpu ini tidak boleh lebar ataupun dengan suatu 

loncatan, setelah menumpu dengan kedua kaki kemudian diikuti dengan gerakan 

merendahkan badan dengan jalan menekuk lutut agak dalam kebawah serta kedua 

lengan masing-masing telah berada disamping belakang badan, kemudian setelah itu 

diikuti dengan tolakan kaki ke atas secara exsplosip dan dibantu dengan ayunan 

kedua lengan dari arah belakang depan atas. 

2. Gerak pelaksanaan  

Menurut pendapat Suharno HP (1982 : 21), yaitu sikap pada saat melayang 

harus diusahakan sedemikian sehingga bola berada didepan smasher. Bila bola telah 

berada diatas depan dan dalam jangkauan tangan maka segeralah tangan kanan 

dipukulkan pada bola secepatnya. Perlu diperhatikan disini perkenaan tangan adalah 

pada telapak tangan dengan suatu gerakan lecutan baik dari lengan maupun tangan. 

Pukulan yang betul akan mengakibatkan bola menjadi top spin serta secepatnya 

bergerak menurun. Hasil pukulan akan lebih sempurna lagi bila lecutan lengan dan 

tangan itu juga diikuti gerakan membungkuk dari togok. 

Menurut M. Yunus (1992 : 108), langkah kaki kiri kedepan dengan langkah 

biasa, kemudian diikuti dengan langkah kaki kanan yang panjang, diikuti dengan  

segera oleh kaki kiri yang diletakkan disamping kaki kanan (ujung kaki kiri sedikit 

didepan kaki kanan), sambil menekuk lutut rendah, kedua lengan berada dibelakang 
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badan, segera melakukan tolakan sambil mengayun lengan ke depan atas. Pada saat 

loncatan tertinggi, segera meraih dan memukul bola setinggi-tingginya diatas net. 

3. Gerak lanjutan 

Menjaga keseimbangan badan agar tidak menyentuh atau menabrak net dan 

mendarat kembali dengan menumpu kedua kaki sambil mengeper dan mengambil 

sikap siap normal, M. Yunus (1992 : 108). Sedangkan  menurut Suharno HP (1982 : 

22), setelah bola berhasil dipukul maka smasher akan segera mendarat kembali 

ketanah. Perlu diperhatikan disini bahwa saat mendarat kembali, maka smasher harus 

mendarat dengan kedua kakinya dan dalam keadaan lentuk (mengeper). Tempat 

pendaratan harus diusahakan sedekat mungkin dengan tempat melakukan tolakan. 

Setelah smesher berhasil mendarat kembali ketanah segeralah disusul dengan 

pengambilan sikap siap normal 

Kemudian dijelaskan oleh Dieter Beutelsthal (1986 : 23), mengenai sekwensi 

gerakan smash yaitu : 

1. Tahap satu 

Run-up : lari menghampiri. Ini tergantung dari jenisnya bola dan jatuhnya 

bola. Kita mulai dari menghampiri kira-kira pada jarak 2.5 sampai 4 meter dari 

jatuhnya bola. Kedua langkah terakhirlah yang paling menentukan. Pada waktu kita 

take-off (mulai melompat), kita harus memperhatikan baik-baik kedudukan kaki. Kaki 

yang akan take off harus ada di tanah terlebih dahulu, dan kaki yang lain menyusul di 

sebelahnya. Karena itu kadangkala kita harus merubah lebih dahulu langkah  kita 

dahulu sebelum melakukan dua langkah terakhir itu. Arah yang diambil harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga pemain akan berada di belakang bola pada saat ia akan 
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take-off. Dengan kata lain, tubuh pada saat itu berada pada posisi menghadap net. 

Lengan-lengan yang menjulur kedepan diayunkan kebelakang dan keatas sesudah 

langkah pertama, kemudian diayunkan langkah kedepan sedemikian rupa sehingga 

pada saat pemain take off kedua lengan itu tergantung kebawah didepan tubuh 

pemain. 

2. Tahap kedua 

Take-off : melompat. Pergerakan harus berlangsung dengan lancar dan 

kontinu, tanpa terputus-putus. Pada waktu take-off, kedua lengan yang menjulur harus 

digerakkan keatas, bersamaan dengan itu tubuh diluruskan. Kaki yang digunakan 

untuk melompat inilah yang memberikan kekuatan pada take-off tersebut. Lengan 

yang dipakai untuk memukul, juga sisi tubuh bagian tersebut diputar sedikit hingga 

menjauhi bola. Punggung agak membungkuk dan lengan pemukul di tekuk sedikit. 

Lengan yang lain tetap dipertahankan setinggi kepala. Lengan inilah yang mengatur 

keseimbangan secara keseluruhan. 

3. Tahap ketiga 

Hit : memukul. Sesuai dengan jenis smash yang ada, cara memukulpun 

terbagi dalam beberapa jenis pukulan. 

 Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan smash menurut 

Dieter Beutelsthal (1986 : 26), adalah : 

1. Pemain melakukan take-off tanpa kekuatan yang memadai. Akibatnya bola 

yang akan terpukul pada ketinggian yang kurang tepat. Seluruh gerakan tak 

disertai ritme yang baik, sehingga tenggang waktu antara take-off dan jump 
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(mulai meloncat dan loncatannya sendiri) ditandai oleh keragu-raguan yang 

sangat mempengaruhi smash itu sendiri 

2. Kurang dapat menafsir ketinggian bola, sehingga bola itu dipukul terlalu 

tinggi atau terlalu rendah 

3. Pergerakan kaki kurang baik sehingga tinggi lompatanpun kurang sesuai 

dengan tinggi bola yang akan dipukul 

4. Ayunan lengan kurang sempurna. Kadang kala hanya satu lengan saja yang 

terayun. Akibatnya lengan tak dapat membantu memperkuat loncatan itu 

sendiri. 

Spiker yang top memakai tangan menangkup, ditambah dengan jari-jari lalu 

tumit tangan dipukulkan pada bola. Banyak spiker (yang masih baru) melakukan 

”spike”  dengan tinju yang tertutup, (Bonnie Robinson, 1997 : 32)  

 Menurut Barbara L. Viera (2000 : 71), menyatakan bahwa dalam bolavoli 

terdapat tiga metode penyerangan, yang kesemuanya dapat menjadi efektif. Metode 

pertama yang dipelajari adalah melakukan tip. Tip sering kali terlihat sebagai 

manuver bertahan yang dilakukan ketika kondisi tidak memungkinkan untuk 

melakukan serangan yang lebih bertenaga. Tetapi sesungguhnya, tip juga merupakan 

teknik menyerang yang sangat efektif karena ia mengganggu perhitungan pemain tim 

bertahan yang sudah terpola. Spike pelan adalah pilihan yang kedua yang dapat 

digunakan dalam menyerang. Sesuai dengan namanya, hanya sedikit tenaga yang 

dikeluarkan ketika memukul bola. Seperti tip, pukulan ini digunakan untuk 

mengganggu pola perhitungan tim yang bertahan. 
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Metode serangan selanjutnya adalah spike keras, yang merupakan bagian 

paling menarik dari suatu pertandingan voli. Hal ini juga merupakan teknik yang 

paling sulit untuk dipelajari dari semua cabang olahraga.  

Ketiga metode tersebut dijelaskan mengenai cara pelaksanaannya. Metode tip 

cara melakukannya dengan sentuhan perlahan arahkan bola, pergunakan  dua 

persendian paling atas dari jari, sedikit didepan bahu dengan lengan lurus terlentang. 

Sentuh bola sedikit dibawah bagian belakang tengah. Arahkan bola sedikit keatas 

untuk melewati block, tetapi tetap dapat jatuh dengan cepat ke lantai. Mendaratlah 

kelantai dengan kedua kaki. Dalam metode spike pelan, pukul bola dengan tumit 

telapak tangan yang terbuka pada bagian belakang tengah bola. Tekuk pergelangan 

tangan dan gulung jemari pada bagian atas bola, lakukan top spin, yang menyebabkan 

bola jatuh kebawah. Gerakan lanjutan sama dengan pada tip. Pada metode spike 

keras, pukul bola dengan tumit telapak tangan terbuka pada bagian belakang tengah. 

Pada saat memukul, jaga pergelangan tetap lurus, dan jatuhkan lengan kearah 

pinggang. Menekuk pergelangan tangan yang menghasilkan top spin akan membuat 

bola jatuh dengan cepat kelantai. Gerakan lanjutan sama dengan spike pelan, (Barbara 

L.Viera, 2000 : 73).  

2.1.3. Teknik smash semi 

Menurut M. Yunus (1992 : 109), mengatakan bahwa : ”Smash semi mulai 

dari sikap permulaan, gerak pelaksanaan dan gerak lanjutan sama dengan smash 

normal. Perbedaannya terletak pada ketinggian umpan yang diberikan dan timing 

mengambil langkah awalan”.  
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Gambar 2 
Sikap smash semi 

M. Yunus ( 1992 : 113) 
 

Smash semi merupakan bentuk serangan yang sering digunakan dalam 

permainan bolavoli, dikarenakan bentuk pelaksanaannya yang relatif mudah 

dilakukan dibandingkan dengan smash yang lainnya. Perbedaannya dengan smash 

lain yaitu pada ketinggian umpan yang diberikan dan timing mengambil langkah 

awalan. Mengenai analisa gerakan smash semi akan dijelaskan sebagai berikut : 

2.1.3.1. Sikap persiapan 

Menurut M. Yunus (1992 : 108), dimulai dari serong lebih kurang 45 derajat 

dengan jarak 3 sampai 4 meter dari net. Sedangkan menurut Suharno HP (1982 : 20), 

sikap permulaan dapat dimasukkan disini saat-saat pengambilan awalan sampai 

dengan tolakan keatas , mula-mula mengambil sikap siap normal dengan jarak yang 

cukup dari jaring (3 sampai 4 meter), pada saat akan mengadakan langkah kedepan 

terlebih dahulu melakukan langkah kecil-kecil ditempat. Langkah-langkah kecil ini 

dimaksudkan agar pada saat itu badan telah dalam batas setimbang labil dan pada 

saatnya untuk bergerak kedepan. Sesudah itu dilanjutkan dengan langkah kedepan ini 

agar tetap dijaga kontinyunitasnya juga letak bahu kiri yang relatif  akan selalu berada 
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lebih dekat kepada jaring dari pada bahu kanan. Sekarang sampailah pada saat 

menolak, tolakan harus dilakukan dengan menumpu terlebih dahulu dengan kedua 

kaki dan langkah pada saat akan menumpu ini tidak boleh lebar ataupun dengan suatu 

loncatan, setelah menumpu dengan kedua kaki kemudian diikuti dengan gerakan 

merendahkan badan dengan jalan menekuk lutut agak dalam kebawah serta kedua 

lengan masing-masing telah berada disamping belakang badan, kemudian setelah itu 

diikuti dengan tolakan kaki ke atas secara exsplosip dan dibantu dengan ayunan 

kedua lengan dari arah belakang depan atas.  

 

Gambar 3 
Sikap awalan smash 

Bonnie Robinson (1997 : 30) 
 

 Pemula biasanya melangkah sekali saja. Sedangkan pemain yang baik 

melakukan ancang-ancang sebanyak dua sampai empat langkah yang semakin 

dipercepat. Arah gerakan ancang-ancang yang paling baik : 45 derajat-60 derajat 

terhadap jaring. Langkah terakhir biasanya menuju ke dekat garis serang atau 

melampauinya. Pada saat melakukan gerak ancang-ancang kedua tangan berada di 

depan, kadang-kadang terangkat sampai setinggi dada, (Gerhard Durrwachter, 1982 : 

63). 

 



31 

2.1.3.2. Sikap saat perkenaan 

Menurut pendapat Suharno HP (1982 : 21), yaitu sikap pada saat melayang 

harus diusahakan sedemikian sehingga bola berada didepan smasher. Bila bola telah 

berada diatas depan dan dalam jangkauan tangan maka segeralah tangan kanan 

dipukulkan pada bola secepatnya. Perlu diperhatikan disini perkenaan tangan adalah 

pada telapak tangan dengan suatu gerakan lecutan baik dari lengan maupun tangan. 

Pukulan yang betul akan mengakibatkan bola menjadi top spin serta secepatnya 

bergerak menurun. Hasil pukulan akan lebih sempurna lagi bila lecutan lengan dan 

tangan itu juga diikuti gerakan membungkuk dari togok. 

 

Gambar 4 
Sikap perkenaan pada saat smash 

Bonnie Robinson (1997 : 30) 
  

Dalam hal ini gerakan lecutan tangan, lengan dan togok adalah merupakan 

satu kesatuan gerakan yang harmonis dan explosif. 

Menurut M. Yunus (1992 : 108), menyatakan bahwa : ”Gerak pelaksanaan 

dimulai dari langkah kaki kiri ke depan dengan langkah biasa, kemudian di ikuti 

dengan langkah kaki kanan yang panjang, diikuti segera oleh kaki kiri yang 

diletakkan disamping kaki kanan (ujung kaki kiri sedikit di depan kaki kanan), sambil 
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menekuk lutut rendah, kedua lengan berada dibelakang badan, segera melakukan 

tolakan sambil mengayunkan lengan kedepan atas. Pada saat loncatan tertinggi, 

segera meraih dan memukul bola setinggi-tingginya diatas net”. 

2.1.3.3. Sikap akhir 

 Menurut Suharno HP (1982 : 22), setelah bola berhasil dipukul maka smasher 

akan segera mendarat kembali ketanah. Perlu diperhatikan disini bahwa saat mendarat 

kembali, maka smasher harus mendarat dengan kedua kakinya dan dalam keadaan 

lentuk (mengeper). Tempat pendaratan harus diusahakan sedekat mungkin dengan 

tempat melakukan tolakan. Setelah smesher berhasil mendarat kembali ketanah 

segeralah disusul dengan pengambilan sikap siap normal.  

      

Gambar 4 
Sikap akhir saat smash 

Gerhard Durrwachter (1982 : 63) 
 

Menurut M. Yunus (1992 : 108), menyatakan bahwa : ”Menjaga 

keseimbangan badan agar tidak menyentuh dan menabrak net dan menadarat kembali 

dengan menumpu dua kaki sambil mengeper dan mengambil sikap siap normal”. 

Penjelasan lain mengenai gerakan semi smash yang di kemukakan oleh 

Suharno HP, (1982 : 23) yaitu : ”Pengambilan sikap persiapan, sikap saat perkenaan 
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dan sikap akhir sama seperti uraian pada normal smash”. Perbedaannya disini adalah 

pada saat pengambilan awalan oleh smasher dan penyajian bola dari set-uper. Setelah 

smasher mengambil posisi untuk melakukan awalan kedepan maka kemudian 

smasher mulailah melangkah kearah depan. Bila semula smasher itu sendiri yang 

memberikan passing kepada set-uper maka pada saat bola telah lepas dari tangan 

smasher pada saat itu pula smasher harus telah mulai bergerak pelan-pelan dengan 

langkah yang tetap menuju kearah set-uper. Demikian set-uper menyajikan bola 

dengan ketinggian satu meter diatas net maka secepatnya smasher menolak keatas 

dan memukul bola. Sesudah itu smasher mendarat kembali ditanah tidak terlalu jauh 

dari tempat dimana ia menolak. Didalam melakukan semi smash ini sangat 

diperlukan adanya kerjasama dan pengertian yang baik antara smasher dan set-uper. 

Didalam hal ini set-uper harus berusaha agar bola hasil penyajiannya ini dapat jatuh 

tepat diatas depan smasher. 

Ciri-ciri khusus pada smash semi adalah : 1). Lambungan atau umpan bola 

kurang lebih satu meter diatas net, 2). Langkah awalan dimulai setelah bola dilepas 

dari tangan pengumpan dengan pandangan berkonsentrasi jalannya bola, meraih dan 

memukul bola setinggi-tingginya di atas net, (M.Yunus, 1992 : 108). 

Menurut Suharno HP (1981 : 125), kesalahan umum dalam melakukan smash 

adalah sebagai berikut : 1). Langkah awalan terlalu lebar dan meloncat, akibatnya 

mengurangi daya tolak ke atas, 2). Tempat meloncat (take off) di bawah bola, 

sehingga tidak dapat memukul bola keras, 3). Lengan pemukul terlalu ditekuk pada 

siku, akibatnya tinggi raihan pukulan rendah. Apalagi gerakan lengan pemukul 

diputar-putarkan dahulu dibelakang kanan kepala, sehingga gerakan cambukan 
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kurang efisien dan efektif, 4). Kurang aktif gerakan pergelangan tangan saat 

mencambuk bola, 5). Gerakan lengan pemukul dari awalan sampai cambukan bola 

empat kali, semestinya hanya dua kali gerakan pokok, 6). Meloncatnya kedepan 

hingga menyentuh net dan saat mendarat hanya satu kaki dan tidak mengeper, 7). 

Saat memukul bola posisi badan diudara terlalu miring, akibatnya pukulan smash 

arahnya terbatas, 8). Smasher kurang efektif untuk menghindari block dan bervariasi 

dalam smash. 

Menurut Suharno HP (1981 : 110), menjelaskan beberapa hal metodik melatih 

smash semi yaitu : 1). Pelatih menjelaskan teori teknik smash sesuai yang benar 

dalam sikap permulaan, sikap saat perkenaan bola dan sikap akhir gerakan. Berikut 

pelatih memberikan contoh-contoh gerakan sebenarnya teknik smash semi secara 

perlahan-lahan. Diharapkan dengan penjelasan teori dan contoh praktek teknik 

tersebut anak latih memiliki gambaran yang benar, 2). Berlatih timing awalan dan 

take-off yang tepat jaraknya dengan bola yang akan di smash. Bola passing dari 

smasher sendiri setelah passing anak latih bergerak maju pelan-pelan mendekat ke 

pengumpan, smasher meloncat ke arah vertical dengan tapak tangan pemukul siap 

diatas net setinggi-tingginya segera setelah mengumpan bola diatas net 1-2 meter dari 

tepi atas net. Bola tidak dipukul melainkan ditangkap setinggi mungkin oleh tangan 

kanan dibantu tangan kiri untuk di bawa didepan dada ketika mendarat dengan kaki 

mengeper. 

Dalam cabang olahraga bolavoli teknik smash merupakan teknik yang sangat 

utama selain teknik yang lain, karena banyak pemain yang dikenal karena 

kehebatannya saat melakukan smash. Di sinilah letak seninya volleyball. Seperti para 
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pecandu sepakbola atau handball mendambakan goal-goal yang spektakuler, 

demikian juga para pecandu volleyball mendambakan smash-smash yang gemilang. 

Kalau pemain hendak memenangkan pertandingan volley, maka mau tak mau mereka 

harus menguasai smash. Smash merupakan keahlian yang esensial, cara termudah 

untuk memenangkan angka, (Dieter Beutelsthal, 1986 : 22-23). 

2.1.4.  Kerangka Berfikir 

2.1.4.1. Perbandingan smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap 

hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA 

Ronggolawe Semarang tahun 2008. 

2.1.4.1.1. Smash semi menggunakan awalan 

2.1.4.1.1.1. Sikap permulaan 

Menurut Suharno HP (1981 : 65), menyatakan bahwa : ”Pengambilan sikap 

persiapan, sikap saat perkenaan dan sikap akhir sama seperti uraian pada smash 

normal”. 

Perbedaan disini adalah pada saat pengambilan awalan oleh smasher dan 

penyajian bola oleh set-uper. Setelah smasher mengambil posisi untuk melakukan  

awalan ke depan maka kemudian smasher mulailah melangkah ke arah depan. Bila 

semula smasher itu sendiri yang memberikan passing kepada set-uper maka pada saat 

bola telah lepas dari tangan smasher, pada saat itu pula smasher harus telah mulai 

bergerak pelan-pelan dengan langkah yang tetap menuju kearah set-uper. Demikian 

set-uper menyajikan dengan ketinggian satu meter diatas net maka secepatnya 

smasher menolak ke atas dan memukul bola. Sesudah itu smasher mendarat kembali 
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ditanah tidak jauh dari ia menolak berdiri serong lebih kurang 45 derajat dengan jarak 

3 sampai 4 meter dari net. 

Sedangkan pemain yang baik melakukan ancang-ancang sebanyak dua sampai 

empat langkah yang semakin dipercepat. Arah gerakan ancang-ancang yang paling 

baik : 45 derajat-60 derajat terhadap jaring. Langkah terakhir biasanya menuju ke 

dekat garis serang atau melampauinya. Pada saat melakukan gerak ancang-ancang 

kedua tangan berada di depan, kadang-kadang terangkat sampai setinggi dada, 

(Gerhard Durrwachter, 1982 : 63). 

2.1.4.1.1.2. Gerak pelaksanaan 

 Langkah kaki kiri kedepan dengan langkah biasa, kemudian diikuti dengan 

langkah kaki kanan yang panjang, diikuti dengan segera oleh kaki kiri yang 

diletakkan disamping kaki kanan (ujung kaki kiri sedikit di depan kaki kanan), sambil 

menekuk lutut rendah, kedua lengan berada dibelakang badan, segera melakukan 

tolakan sambil mengayunkan lengan kedepan atas. Pada saat loncatan tertinggi, 

segera meraih dan memukul bola setinggi-tingginya diatas net. 

Menurut pendapat Suharno HP (1982 : 21), yaitu sikap pada saat melayang 

harus diusahakan sedemikian sehingga bola berada didepan smasher. Bila bola telah 

berada diatas depan dan dalam jangkauan tangan maka segeralah tangan kanan 

dipukulkan pada bola secepatnya. Perlu diperhatikan disini perkenaan tangan adalah 

pada telapak tangan dengan suatu gerakan lecutan baik dari lengan maupun tangan. 

Pukulan yang betul akan mengakibatkan bola menjadi top spin serta secepatnya 

bergerak menurun. Hasil pukulan akan lebih sempurna lagi bila lecutan lengan dan 

tangan itu juga diikuti gerakan membungkuk dari togok. 
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2.1.4.1.1.3. Gerak lanjutan 

Menjaga keseimbangan badan agar tidak menyentuh dan menabrak net dan 

mendarat kembali dengan menumpu pada dua kaki sambil mengeper dan mengambil 

sikap siap normal (M. Yunus, 1992 : 108). Menurut Suharno HP (1982 : 22), setelah 

bola berhasil dipukul maka smasher akan segera mendarat kembali ketanah. Perlu 

diperhatikan disini bahwa saat mendarat kembali, maka smasher harus mendarat 

dengan kedua kakinya dan dalam keadaan lentuk (mengeper). Tempat pendaratan 

harus diusahakan sedekat mungkin dengan tempat melakukan tolakan. Setelah 

smesher berhasil mendarat kembali ketanah segeralah disusul dengan pengambilan 

sikap siap normal. 

 Setelah dianalisis ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam melakukan 

smash semi dengan menggunakan awalan. 

Kelebihan Kekurangan 

1. Bola yang akan dihasilkan akan 

sangat keras dan menukik tajam, 

sehingga lawan akan kesulitan dalam 

mengantisipasi datangnya bola. 

2. Bola dapat diantisipasi baik oleh 

smasher, dengan menempatkan bola 

di pertahanan blok lawan yang lemah. 

3. Loncatan yang dihasilkan dalam 

melakukan smash semi dengan 

awalan akan lebih tinggi. 

1. Untuk melakukan smash ini 

memerlukan tenaga yang lebih besar. 

2. Karena gerakannya yang sangat 

komplek, maka tidak mudah 

melakukannya. 
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2.1.4.2. Smash semi tanpa awalan 

 Menurut pendapat penulis mengenai smash semi tanpa awalan dengan melihat 

fakta-fakta dan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan dilapangan dapat dipaparkan 

sebagai berikut : 

2.1.4.2.1. Sikap permulaan 

 Berdiri dekat net kurang lebih satu langkah dari net, konsentrasi sebelum 

melakukan smash dan jangan tergesa-gesa dalam pelaksanaannya. 

2.1.4.2.2. Gerak pelaksanaan 

 Setelah bola diumpan oleh pengumpan dengan ketinggian bola kurang lebih 

satu meter, kemudian badan sedikit merendah dengan menekuk lutut untuk melompat 

tegak lurus tanpa awalan setinggi mungkin. Kemudian saat melayang diudara badan 

ditarik kebelakang dengan posisi tangan sudah lurus diatas untuk siap melakukan 

pukulan, kemudian lecutkan lengan secepat-cepatnya agar pukulan yang dihasilkan 

menjadi keras dan top spin agar bola secepat mungkin jatuh dilantai. 

2.1.4.2.3. Gerak lanjutan 

 Setelah melakukan pukulan dengan meraih bola setinggi-tingginya pada saat 

melayang diudara kemudian melakukan pendaratan dan segera mengambil sikap siap 

normal. Kaki pada saat melakukan pendaratan sebaiknya dengan menggunakan dua 

kaki agar tidak mengalami cidera dan badan tetap seimbang. 

 Setelah dianalisis ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam melakukan 

smash semi tanpa awalan. 
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Kelebihan kekurangan 

1. Dalam melakukan smash semi tanpa 

awalan smasher tidak begitu banyak 

mengeluarkan tenaga. 

2. Smash semi tanpa awalan dapat 

dilakukan sewaktu posisi smasher 

sudah berada didekat net. 

3. Smash semi tanpa awalan lebih 

mudah dilakukan di bandingkan 

dengan smash semi dengan 

menggunakan awalan. 

 

1. Pukulan yang dihasilkan dari smash 

semi tanpa awalan tidak begitu keras, 

sehingga lawan dengan mudah di 

antisipasi oleh lawan. 

2. Kadang timing saat melakukan 

tolakan oleh smasher akan terlambat 

sehingga perkenaan antara tangan 

dengan bola tidak tepat. 

3. Loncatan yang dihasilkan tidak 

terlalu tinggi, sehingga hasil pukulan 

tidak bisa keras. 

 

2.2. Hipotesis 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 71) hipotesis dapat diartikan sebagai 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut adalah : 

1. Ada perbandingan smash semi menggunakan awalan dan tanpa awalan 

terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra 

ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008. 
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2. Smash semi dengan menggunakan awalan lebih baik dibanding smash semi 

tanpa awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa 

putra peserta ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metodologi Penentuan Objek Penelitian 

 Metodologi merupakan syarat mutlak suatu penelitian. Berhasil tidaknya 

suatu penelitian tergantung pada pertanggung jawaban dari metodologi penelitiannya. 

Penggunaan metodologi penelitian adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang 

dicapai dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah. 

 Ada tiga hal yang akan dibahas dalam penentuan objek penelitian yaitu 

meliputi penentuan populasi, sampel dan variabel penelitian. 

3.1.1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa populasi adalah seluruh 

individu yang akan dijadikan objek penelitian dan keseluruhan dari individu-individu 

itu paling sedikit harus memiliki sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler SMA 

Ronggolawe Semarang tahun 2008, dimana telah mengerti tentang bolavoli yang 

berjumlah 20 orang pemain putra. 
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3.1.2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 131) jika kita hanya ingin meneliti 

sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 131) jika kita hanya ingin meneliti 

sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling. Yaitu individu dijadikan sampel. Besarnya sampel yang diambil 

berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006 : 134) yang menyatakan bahwa 

: ” untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Sesuai 

pendapat tersebut penelitan ini meneliti populasi dengan jumlah 20 orang pemain  

putra yang telah mengenal permainan bolavoli khususnya smash. 

3.1.3. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 126) variabel adalah gejala yang 

bervariasi. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas  

a. Smash semi dengan menggunakan awalan. 

b. Smash semi tanpa awalan. 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil smash semi dalam 

permainan bolavoli. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 219) metode penelitian adalah cara yang 

dipakai dalam mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode quasi experiment atau eksperimen pura-pura. Desain penelitian yang 

digunakan adalah one shot case study, yang artinya peneliti hanya melakukan 

penelitian sekali di lapangan, dengan pola 

Keterangan : 

 X : treatment atau perlakuan 

 O : hasil perlakuan sesudah treatment, (Suharsimi Arikunto, 2006 : 85). 

3.3. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan smash 

dari Robert E. Laveage, smash yang digunakan dalam penelitian ini adalah smash 

semi. Dengan validitas tes 0,828 dan reliabilitas tes 0,906 maka instrumen dalam 

penelitian ini mempunyai tingkat kesahihan sangat tinggi. Sehingga tes smash dari 

Robert E. Laveage tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

 Kriteria reliabilitas tes menurut Suharsimi Arikunto ( 2006 : 276) adalah 

sebagai berikut : 

Besarnya nilai r Interprestasi 
           0,800 – 1,00 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 
0,400 – 0,600 Agak rendah 
0,200 – 0,400 Rendah 
0,000 – 0,200 Sangat rendah ( tidak berkorelasi )

X O
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 Sedangkan teknik pelaksanaan smash sesuai dengan peraturan permainan 

yaitu hasil pukulan smash, bolanya harus menukik kearah lapangan bawah dan 

apabila bolanya melambung keluar lapangan mendapatkan nilai nol. Berikut ini 

gambar lapangan tes smash dengan nilai tiap petak sasaran sebagai berikut : 

 

D A F 

  C H 

E B G 

   
          9 m 
 

Alat tes smash dari Robert E. Laveage 
Suharno HP (1982 : 74)  

 
Keterangan gambar : 

A – H adalah kotak sasaran  

Smash dari posisi 4 

Arah bola dari pengumpan  

 Harga petak sasaran : 

 Daerah F dan G nilai 10 

 Daerah H    nilai 5 

 Daerah D dan E nilai 3 

 Daerah C     nilai 1 

Daerah A dan B nilai 10 
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 Pelaksanaan tes dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Siswa dibariskan dan diberi pengarahan mengenai pelaksanaan tes. 

b. Pelaksanaan setiap satu pemain melakukan smash semi dengan menggunakan 

awalan sebanyak 10 kali secara berurutan, kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan smash semi tanpa awalan sebanyak 10 kali. Sehingga satu pemain 

melakukan 2 bentuk smash semi yaitu dengan menggunakan awalan dan tanpa 

awalan, jadi total keseluruhan smash bagi setiap pemain adalah 20 kali smash  

c. Umpan baik 3 kali berturut-turut tidak di smash dianggap gagal dengan nilai 

0. 

d. Teknik pelaksanaan smash sesuai dengan peraturan permainan, semua 

pelanggaran nilai 0. 

e. Jika bola yang di smash jatuh pada garis batas antara dua atau lebih petak 

sasaran, harga tertinggi yang diambil sebagai nilai smash tersebut. 

Alat dan perlengkapan yang digunakan adalah : 

1. bolavoli 10 buah 

2. net bolavoli 

3. lapangan 

4. meteran  

5. sepasang antena 

6. peluit 

7. lembar pencatat hasil tes. 
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3.4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini karena data yang terkumpul berupa angka-angka maka 

penulis menggunakan analisis statistik. Dengan analisa statistik maka objektifitas dari 

hasil penelitian akan lebih terjamin. Analisa statistik dapat memberikan efisiensi dan 

efektifitas kerja karena dapat membuat data agar lebih ringkas bentuknya. 

Adapun rumus yang digunakan yaitu :  

 t   =    
21

21

XX SS
XX

−
−

               

Keterangan : 

t  = harga t 

1X   = rata-rata kelompok sebelum perlakuan  . 

2X   = rata-rata kelompok sesudah perlakuan 

1XS    = rata-rata standar deviasi sebelum perlakuan 

2XS    = rata-rata standar deviasi sesudah perlakuan. (Suharsimi Arikunto, 2006 :   

85) 

Penjelasan : 

Penelitian ini mengembangkan rumus tersebut diatas menjadi 

1X  = rata-rata kelompok smash semi dengan menggunakan awalan  

2X  = rata-rata kelompok smash semi tanpa awalan 

1XS  = rata-rata standar deviasi smash semi dengan menggunakan awalan  

2XS  = rata-rata standar deviasi smash semi tanpa awalan  
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Untuk dapat memasukkan data ke rumus t-tes tersebut harus diketahui terlebih 

dahulu nilai dari standar deviasi (SD), yang diperoleh dengan rumus : 

 SD = 
N
X∑ 2

 

Setelah data akhir diperoleh maka langkah selanjutnya disusun tabel persiapan 

sebagai berikut  

Tabel persiapan penghitungan statistik t-tes 

No. Kode Siswa Dengan Awalan Tanpa Awalan 

X1 x1 x1
2 X2 x2 x2

2 
    

 

 

 

 

 

    

 
Jumlah 

      

 
Rata-rata 

    

 

Keterangan : 

1X  = nilai smash dengan menggunakan awalan 

2
X  = nilai smash tanpa awalan 

1x  = deviasi dari mean 1X  

2x       = deviasi dari mean 
2

X  
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2
1x      = nilai standart deviasi smash semi dengan menggunakan awalan 

2
2x      = nilai standart deviasi smash semi tanpa menggunakan awalan 

Langkah-langkah dalam pengisian tabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Catat nomor urut subyek dalam kolom satu 

2. Masukkan nilai hasil smash dengan menggunakan awalan ke kolom tiga 

3. Masukkan nilai hasil smash semi tanpa awalan ke kolom enam 

4. Kuadrat dari 1x  (dengan menggunakan awalan) masukkan ke kolom empat 

5. Kuadrat dari
2

x (tanpa awalan) masukkan kolom lima 

6. 1x diperoleh dari jumlah nilai masing-masing 1X di kurangi mean  

7. 2x  diperoleh dari jumlah nilai  masing-masing 
2

X di kurangi mean 

8. 2
1x diperoleh dari hasil penguadratan nilai 1x  

9. 2
2x  diperoleh dari hasil penguadratan nilai 2x  

Setelah semua data diperoleh kemudian dimasukkan kedalam rumus t-tes. 

Dalam perhitungan statistik untuk rumus t-tes dengan derajat kebebasan (db) 19 dan 

menggunakan taraf kepercayaan 5%. 

Perhitungan akan ditentukan sebagai berikut : 

1. Apabila nilai t hitung yang diperoleh dari nilai perhitungan statistik lebih kecil 

dari nilai t tabel atau t hitung < t tabel maka hipotesis diterima. Artinya, tidak 

ada perbandingan antara smash semi dengan menggunakan awalan dan tanpa 

awalan. Berarti smash semi dengan menggunakan awalan sama baiknya 

dengan smash semi tanpa awalan. 
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2. Apabila nilai t hitung yang diperoleh dari nilai perhitungan statistik sama atau 

lebih besar dari t tabel, maka sebagai konsekuensinya hipotesis nihil (Ho) 

ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, ada perbandingan antara smash 

semi dengan menggunakan awalan dan tanpa awalan. Berarti smash semi 

dengan menggunakan awalan lebih baik dibandingkan smash semi tanpa 

awalan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Setelah dilaksanakan tes, maka didapatkan hasil dari tiap-tiap tes yang 

diberikan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel perhitung statistik yang dapat 

dilihat dalam lampiran. 

 Dari tabel perhitungan statistik diperoleh nilai t hitung : 4.93 dengan taraf 

signifikasi 5 % dan db 19, nilai t tabel : 2.093. Ini berarti bahwa t hitung lebih besar 

dari nilai t tabel, maka analisa data di dapatkan nilai 4.93>2.093. Berdasarkan hasil 

tersebut di atas, maka hipotesis nihil yang menyatakan ”Tidak ada perbandingan  

antara smash semi dengan menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap hasil 

smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra peserta ekstrakurikuler SMA 

Ronggolawe Semarang tahun 2008”, ditolak. 

 Sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa : ”Ada perbandingan  

antara smash semi dengan menggunakan awalan dan tanpa awalan terhadap hasil 

smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra peserta ekstrakurikuler SMA 

Ronggolawe Semarang tahun 2008”, diterima. 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ada 

perbandingan antara smash semi menggunakan awalan dengan smash semi tanpa 

awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008. 
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 Dilihat dari mean keduanya, dimana pada hasil smash semi dengan 

menggunakan awalan sebesar 58,2 yang lebih besar dari hasil smash semi tanpa 

awalan sebesar 52,15, maka hipotesis yang menyatakan bahwa : ”Smash semi dengan 

menggunakan awalan lebih baik dibanding smash semi tanpa awalan terhadap hasil 

smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler SMA 

Ronggolawe Semarang tahun 2008”, diterima.  

 Secara nyata hal tersebut dapat dilihat setelah sampel diberikan tes. Tujuan 

utama dalam pemberian tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan smash semi 

para pemain baik dengan menggunakan awalan maupaun tanpa awalan. Dalam 

pelaksanaan tes pada penelitian ini terlebih dahulu siswa di berikan pengarahan atau 

petunjuk pelaksanaan tes agar siswa dapat dengan baik melakukan tes dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada perbandingan antara smash semi menggunakan awalan dengan smash 

semi tanpa awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada 

siswa putra peserta ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008. 

2. Smash semi dengan menggunakan awalan lebih baik dibanding smash semi 

tanpa awalan terhadap hasil smash semi dalam permainan bolavoli pada siswa 

putra peserta ekstrakurikuler SMA Ronggolawe Semarang tahun 2008 

5.2 Saran 

  Atas dasar dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk para pemain bolavoli putra SMA Ronggolawe Semarang, hendaknya 

dapat menguasai teknik smash semi dengan menggunakan awalan dengan  

baik dalam permainan bolavoli, tanpa mengabaikan smash semi tanpa awalan  

sebagai variasi dalam permainan bolavoli. 

2. Untuk para peneliti lain di Fakulatas Ilmu Keolahragaan UNNES dalam 

penelitian yang sejenis dapat di gunakan sebagai bahan pembanding. 
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Gambar 1. pengarahan pelaksanaan tes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. pelaksanaan smash semi dengan awalan 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. pelaksanaan smash semi tanpa awalan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. pengamatan pelaksanaan penelitian 
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