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ABSTRAK 

Ardian Wicaksono. 2016. Penguasaan Kemampuan Teknik Dasar Smash 
Pada Peserta Ekstrakurikuler SMP N 1 Selomerto (Survei Terhadap 
Kemampuan Teknik Dasar Smash Dilihat dari Status Kebugaran Jasmani dan 
Kemampuan Motorik). Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Bambang Priyono, M.Pd. Pembimbing II Andry Akhiruyanto, 
S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Teknik Dasar Smash, Kebugaran Jasmani, 
Kemampuan Motorik.   
 

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah dalam pembinaan 
prestasi pada cabang olahraga bola voli ada dua faktor yang mempengaruhi 
pencapaian prestasi  bola voli SMP N 1 Selomerto. Kedua faktor ini adalah 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berupa kebugaran 
jasmani dan kemampuan motorik sedangkan faktor eksternalnya yaitu 
lingkungan, metode latihan, dan sarana prasarana. Pada proses penguasaan 
kemampuan teknik dasar smash setiap siswa memiliki kemampuan yang 
berbeda-beda, ada yang menunjukkan potensi baik dan ada yang kesulitan 
dalam melakukan teknik dasar smash bola voli. Kenyataan ini membuktikan 
bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor  yang 
mempengaruhi yaitu kebugaran jasmani dan kemampuan motorik masing-
masing siswa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 
penguasaan kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari status 
kebugaran jasmani dan kemampuan motorik peserta ekstrakurikuler SMP N 1 
Selomerto tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
proses penguasaan kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari status 
kebugaran jasmani dan kemampuan motorik peserta ekstrakurikuler SMP N 1 
Selomerto tahun 2016. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh peserta ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 
Selomerto. Sampel dari penelitian ini berjumlah 30 siswa atau disebut juga 
penelitian populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes dan 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
presentase. 

Hasil dari penelitian ini adalah penguasaan kemampuan teknik dasar 
smash peserta ekstrakurikuler SMP N 1 Selomerto dilihat dari status kebugaran 
jasmani dan kemampuan motorik masuk dalam kategori sedang sebesar 
53,33% , masuk dalam kategori baik sebesar 33,33%, dan masuk dalam 
kategori kurang 13,33%. 

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta 
ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto memiliki penguasaan kemampuan 
teknik dasar smash dilihat dari status kebugaran jasmani dan kemampuan 
motorik dalam kategori sedang. Dalam hal ini faktor internal kebugaran jasmani 
dan kemampuan motorik sangat berpengaruh. Oleh karena itu saran: 1) Bagi 
siswa diharapkan agar siswa rutin untuk melakukan kegiatan aktifitas fisik yang 
mengandung unsur daya ledak otot dan power untuk menjaga kondisi fisik 
tubuh agar tetap bugar dan prima. Dan agar kemampuan smashnya meningkat. 
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2) Dalam memberikan latihan teknik dasar seorang guru penjas harus 
memperhatikan faktor-faktor  internal dan eksternal  dalam proses pembinaan 
yaitu berupa kemampuan motorik, kebugaran jasmani, tipe tubuh, usia, dan 
metode latihan agar prestasi tercapai dengan maksimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Permainan bola voli adalah salah satu olahraga yang cukup digemari oleh 

masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Pada mulanya permainan 

dan olahraga bola voli hanya dikenal dan dimainkan di kalangan tertentu, akan 

tetapi seiring perkembangan zaman permainan bola voli tidak hanya dimainkan 

di kalangan tertentu saja melainkan sudah menyebar luas ke seluruh penjuru 

tanah air, mulai dari usia remaja sampai usia dewasa. 

Permainan bola voli merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu, 

dimana dalam masing-masing regu terdiri dari enam pemain dan bertujuan untuk 

menjatuhkan bola ke daerah lawan dengan menggunakan tangan. Permainan 

bola voli adalah cabang olahraga beregu artinya permainan ini merupakan 

permainan tim yang membutuhkan kerjasama yang baik dalam satu tim dengan 

tujuan untuk menciptakan tim yang kuat, kompak, dan solid. Untuk menciptakan 

kerjasam tim yang baik diperlukan pemain-pemain yang menguasai teknik-teknik 

dasar dan keterampilan bermain bola voli yang baik, sehingga dapat memainkan 

bola dalam segala posisi dan situasi dengan cepat, tepat, dan tidak membuang-

buang tenaga. Dengan demikian seorang pemain bola voli yang tidak menguasai 

teknik dasar dan kemampuan bermain bola voli tidaklah mungkin akan menjadi 

pemain yang baik dan hebat. 

 Untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi memerlukan proses dan 

waktu persiapan yang lama. Metode latihan dan pembinanaan yang baik 

merupakan faktor yang paling mendukung dalam mencapai prestasi yang 
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maksimal. Metode latihan yang sistematis dan teratur akan membentuk 

olahragawan mencapai prestasi yang optimal. Ini berarti bahwa latihan tidak 

hanya dilakukan sekali akan tetapi dilakukan secara berulang-ulang dan 

berkelanjutan. Begitu juga dalam pembinaan, pada proses pembinaan banyak 

faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh seorang pelatih. Menurut Rusli Lutan, 

dkk (2000:13) ada dua faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi 

yaitu faktor yang melekat pada diri atlet (faktor internal) dan faktor lingkungan 

sekitar atlet (faktor eksternal). Faktor Internalnya yaitu kemampuan motorik 

(teknik), kebugaran jasmani (fisik), tipe tubuh, dan mental (taktik). Sedangkan 

faktor eksternalnya adalah lingkungan, sistem latihan, metode latihan, dan 

sarana prasarana. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang harus 

diperhatikan. Dua faktor tersebut hanya dapat dicapai dengan latihan-latihan dan 

pertandingan yang direncanakan dan dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. Hal ini sangat penting agar pembibitan dan pembinaan olahraga 

dikalangan pelajar akan terus meningkat dan mencapai hasil prestasi yang 

maksimal. 

Pada permainan bola voli penguasaan teknik dasar merupakan faktor yang 

penting. Teknik dasar bermain bola voli merupakan faktor yang mendasar yang 

harus dikuasai setiap pemain. Dengan menguasai teknik dasar bermain bola voli, 

diharapkan siswa akan memiliki keterampilan bermain bolavoli. Teknik dasar 

dalam bola voli meliputi passing bawah, passing atas, smash, blok dan servis. 

Setiap pemain harus bisa menguasai keempat teknik dasar tersebut agar timnya 

kuat dan tangguh. Akan tetapi teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap 

pemain adalah teknik dasar smash.  
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Smash atau spike merupakan  letak seninya bola voli. Seperti para pecandu 

sepak bola atau hand ball mendambakan goal-goal yang spektakuler, demikian 

juga para pecandu voli mendambakan smash yang gemilang. Kalau pemain 

hendak memenangkan pertandingan voli, maka mau tidak mau mereka harus 

menguasai smash (Dieter beutelstahl, 2008:24). Teknik dasar smash merupakan 

kunci dalam menentukan menang atau kalahnya pertandingan. Untuk 

menjatuhkan bola ke lawan dan mendapatkan skor setiap pemain harus bisa 

melakukan smash dengan keras, cepat, dan tepat.  

Untuk mendapatkan pukulan smash yang keras dan cepat membutuhkan 

latihan yang berulang-ulang. Tidak setiap pemain memiliki kemampuan smash 

yang sama, ada yang  cepat bisa melakukan smash dan ada yang kesulitan 

dalam melakukan smash. Banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya 

metode latihan yang salah, waktu latihan yang kurang. Metode latihan perlu 

diperhatikan oleh seorang pelatih, dalam memberikan latihan seorang pelatih 

tidak hanya melatih dengan melatih teknik dasar smash saja akan tetapi harus 

bisa mengembangkan metode latihan yang menarik. Seperti halnya antara 

latihan teknik dan latihan fisik harus seimbang. Supaya kondisi fisik siswa tetap 

bugar dalam melakukan gerak. 

Dalam melakukan teknik dasar bola voli khususnya teknik dasar smash bola 

voli seorang pelatih harus memperhatikan variabel internal, yaitu berupa 

kemampuan dasar khususnya yang terkait dengan kondisi fisik. Variabel internal 

yang dimaksud adalah kebugaran jasmani, kemampuan motorik, tipe tubuh, usia, 

gaya hidup. Kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap kemampuan gerak 

seseorang dalam melakukan teknik dasar bola voli. Akan tetapi faktor yang 
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sangat berpengaruh terhadap kemampuan teknik dasar bola voli khususnya 

teknik dasar smash adalah kebugaran jasmani dan kemampuan motorik. 

Kebugaran jasmani dan kemampuan motorik yang baik sangatlah diperlukan 

oleh olahragawan khususnya dalam permainan bola voli  karena kemampuan 

motorik dan kebugaran jasmani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Kemampuan motorik merupakan bagian dari ranah psikomotorik, dan 

dalam perkembangannya dapat berbentuk penguasaan keterampilan gerak 

sehingga prestasi meningkat. Akan tetapi siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut memiliki penguasaan keterampilan gerak yang berbeda-

beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan motorik dan tingkat kebugaran 

jasmani  masing-masing siswa.  

Salah satu sekolah menengah pertama yang mengadakan kegiatan 

ektrakurikuler bola voli dan sering mendapatkan juara pada waktu event  adalah 

SMP Negeri 1 Selomerto. Kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMP Negeri 1 

Selomerto berjalan dengan baik termasuk pembelajaran permainan bola voli. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, teknik dasar permainan bola voli telah diajarkan 

dan dilatih dengan baik dan benar begitu juga dengan pemberian latihan fisik 

yang dilaksanakan rutin. Kegiatan ekstrakurikuler bola voli dilaksanakan 2 kali 

dalam 1 Minggu yaitu setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 14.30 - 16.30 WIB.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dilapangan bahwa  

kemampuan teknik dasar bermain bola voli para peserta ekstrakurikuler bola voli 

siswa  SMP N 1 Selomerto baik putra maupun putri cukup baik akan tetapi dalam 

mempelajari teknik dasar smash bola voli setiap siswa memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda, ada yang menunjukkan potensi baik dan ada yang kesulitan 

dalam melakukan teknik dasar smash bola voli. Kenyataan ini membuktikan 
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bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor  yang 

mempengaruhi yaitu kebugaran jasmani dan kemampuan motorik masing-

masing siswa.   

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang “Penguasaan Kemampuan Teknik Dasar Smash Pada Peserta 

Ekstrakurikuler Bola Voli di SMP N 1 Selomerto (Survei Terhadap Kemampuan 

Teknik  Dasar Smash Voli Dilihat dari Status Kebugaran Jasmani dan 

Kemampuan Motorik)”. 

 1.2  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan bagian untuk mengidentifikasi masalah–

masalah yang muncul sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di 

bagian latar belakang (Pedoman Penulisan Skripsi ,2014:26). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncullah 

permasalahan dalam bentuk pertanyaan adalah: 

1. Belum pernah dilakukan tes tingkat kebugaran jasmani pada peserta 

ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto. 

2. Belum diketahui status kemampuan motorik pada peserta ekstrakurikuler bola 

voli SMP N 1 Selomerto. 

3. Ingin mengetahui kemampuan motorik peserta ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 

Selomerto. 

4. Ingin mengetahui kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari status 

kebugaran jasmani dan kemampuan motorik pada peserta ekstrakurikuler SMP N 

1 Selomerto. 

1.3 Pembatasan Masalah 
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Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut agar penelitian lebih 

terfokus, maka pembatasan masalah penelitian adalah Ingin mengetahui status 

kebugaran jasmani dan kemampuan motorik, ingin mengetahui kemampuan 

penguasaan teknik dasar smash bola voli dilihat dari status kebugaran jasmani 

dan kemampuan motorik peserta ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana proses 

penguasaan kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari status 

kebugaran jasmani dan kemampuan motorik peserta ekstrakurikuler SMP N 1 

Selomerto? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan akhir untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penguasaan 

kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari status kebugaran jasmani 

dan kemampuan motorik peserta ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto 

tahun 2016. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

kepada pembaca mengenai status tingkat kebugaran jasmani, status 

kemampuan motorik, dan kemampuan tenik dasar smash bola voli peserta 

ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto. 

2. Manfaat empiris 
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Manfaat empiris dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status tingkat 

kebugaran jasmani, status kemampuan motorik, dan kemampuan tenik dasar 

smash peserta didik ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto. Dan untuk 

mengetahui penguasaan kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari 

status kebugaran jasmani dan kemampuan motorik  peserta ekstrakurikuler SMP 

N 1 Selomerto.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian ini sebagai acuan berfikir secara ilmiah 

untuk pemecahan permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa 

pendapat dari pakar dan ahli.  

2.1.1 Bola Voli 

Bola voli diciptakan oleh William G Morgan pada tahun 1895. Dan awalnya 

permainan bola voli bernama minonette dan kemudian berganti volleyball. Bola 

voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 yang dibawa oleh serdadu-serdadu 

Belanda dan guru yang di datangkan dari Belanda sewaktu mereka bertugas di 

Indonesia. Pada tanggal 22 Januari 1955 dibentuklah organisasi Persatuan Bola 

Volley Seluruh Indonesia yang disingkat PBVSI. 

Bola voli adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu, yang masing-

masing terdiri atas enam orang. Bola dimainkan di udara dengan melewati net, 

setiap regu hanya bisa memainkan bola tiga kali pukulan (Munasifah, 2008:3). 

Hampir seluruh permainan bola voli dimainkan dengan tangan. Permainan bola 

voli dipimpin oleh dua orang wasit dan dibantu dua hakim garis. Permainan ini 

menggunakan sistem really point dimana tim yang mendapatkan skor 25 terlebih 

dahulu dialah pemenangnya, lapangan permainan bola voli berbentuk persegi 

panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 9 meter, sedangkankan tinggi tiang 

netnya untuk putra 2,43 meter dan untuk putri 2,24 meter. 

Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari 

masyarakat Indonesia dan banyak dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat, 
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baik itu anak-anak, remaja, dan orang tua. Selain itu olahraga bola voli juga 

banyak di mainkan oleh kaum perempuan baik di luar negeri maupun dalam 

negeri. Untuk pembinaan para pemain yang berpotensi dan berbakat akan dibina 

atau dilatih. Namun agar bisa bermain voli dengan baik perlu bimbingan dan 

penguasaan teknik dasar dan keterampilan bermain. Adapun teknik-teknik dasar 

yang harus dikuasai oleh setiap pemain  dalam bermain bola voli adalah sebagai 

berikut: 

1. Service 

Menurut  Nuril Ahmadi (2007:20) Service adalah pukulan bola yang 

dilakukan dari belakang garis akhir lapangan permainan melampaui net ke 

daerah lawan. Service merupakan penyajian bola pertama sebagai tanda 

dimulainya permainan, namun zaman sekarang service diartikan sebagai satu 

serangan pertama kali bagi regu yang melakukan service.  

Ada beberapa jenis servis dalam smash yaitu underhand service, float 

service, service top spin, dan jumping service (Nuril Ahmadi, 2007:20). Dalam 

memulai permainan setiap pemain harus melakukan servis terlebih dahulu ke 

arah lawan. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan servis adalah sebagai 

berikut: 

a. Underhand service (Servis tangan bawah) 

1. Persiapan 

Kaki dalam dalam posisi melangkah dengan santai, berat badan terbagi 

dengan seimbang. Dan posisi bahu sejajar dengan net, bola dipegang setinggi 

pinggang atau lebih rendah dan di depan tubuh. Pandangan ke arah bola. 

2. Pelaksanaan 
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Ayunkan lengan ke belakang, pindahkan berat badan ke kaki belakang. 

Kemudian ayunkan lengan ke depan, pindahkan berat badan ke kaki depan. 

Pukul bola pada posisi setinggi pinggang, konsentrasi pada bola.  

b. Float Service (servis mengambang) 

1. Persiapan 

Berdiri di luar garis belakang dengan kaki kiri di depan atau bisa juga sejajar 

dengan kaki kanan. Tangan kiri memegang bola dan tangan kanan dengan 

telapak tangan terbuka siap untuk memukul bola. Bola dilambungkan dengan 

tangan kiri, lambungan bola lebih tinggi dari kepala. 

2. Pelaksanaan 

Pukul bola di depan atas kepala, dengan cara mendorong, gaya dorong 

tangan terhadap bola harus memotong garis tengah bola. Pukul bola tanpa atau 

dengan sedikit spin, bila menghendaki tanpa putaran maka pergelangan tangan 

harus diregangkan. Pengenaan tangan pada bola adalah pada telapak tangan 

gerak lanjutan. Teruskan perpindahan berat badan ke depan dengan cara 

melangkahkan kaki ke belakang (kanan) ke depan. Jatuhkan lengan pemukul 

dengan perlahan sebagai gerak lanjutan, segera masuk ke lapangan permainan. 

3. Gerak lanjut 

Langkahkan kaki belakang (kanan) ke depan. Jatuhkan lengan pemukul 

dengan perlahan. Segera bergerak ke dalam lapangan. 

c. Servis Top spin 

1. Persiapan 

Berdiri di luar garis belakang putar bahu sedikit ke arah garis samping 

pinggir. Kemudian telapak tangan kiri memegang bola lurus ke depan setinggi 

bahu. 
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2. Pelaksanaan 

Lemparkan bola ke atas belakang bahu, lempar tanpa sedikit spin. Ayunkan  

lengan ke belakang, arahkan sikut ke atas dan dekat telinga. Pukul dengan tumit 

telapak tangan yang terbuka, pukul bola dengan tangan menjangkau penuh. 

Gulung pergelangan tangan dengan penuh tenaga dan pandangan ke arah bola 

sampai melakukan pukulan. 

3. Gerak lanjut 

Langkahkan kaki ke belakang (kanan) ke depan, kemudian jatuhkan lengan 

dengan perlahan dan segera bergerak ke dalam lapangan.  

d. Jumping service 

1. Persiapan 

Berdiri di belakang garis belakang menghadap ke arah net. Kedua lengan 

memegang bola. 

2. Pelaksanaan 

Bola dilambungkan tinggi agak di depan badan. Setelah itu tekuk kedua lutut 

untuk awalan melakukan lompatan yang setinggi mungkin. Pukulan bola ketika 

berada di ketinggian seperti melakukan gerakan smash, lecutkan pergelangan 

tangan secepat-cepatnya, sehingga menghasilkan pukulan top spin yang tinggi 

agar bola secepat mungkin turun ke daerah lawan. 

2. Passing 

Passing adalah upaya seseorang pemain dengan menggunakan suatu 

teknik tertentu untuk mengoperkan bola yang dimainkannya kepada teman 

seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Ada dua jenis passing dalam 

permainan bola voli yaitu passing bawah dan passing atas. Untuk mengoper bola 

atau mengumpan bola kepada teman satu tim setiap pemain harus bisa 
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menguasai teknik dasar passing baik passing bawah maupun passing atas. 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan passing bawah dan passing atas 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Passing bawah 

1. Persiapan 

Bergerak ke arah datangnya bola dan atur posisi tubuh,genggam jemari 

tangan. Kaki dalam posisi meregang dengan santai, bahu terbuka lebar. Tekuk 

lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah, bentuk landasan dengan lengan, dan 

sikut terkunci. Lengan sejajar dengan paha, pinggang lurus, pandangan ke arah 

bola. 

2. Pelaksanaan 

Terima bola di depan dada, kaki sedikit diulurkan. Berat badan dialihkan ke 

depan kemudian pukullah bola jauh dari badan, pinggul bergerak ke depan. 

Perhatikan bola saat menyentuh lengan. Perkenaan pada lengan bagian dalam 

pada permukaan yang luas di antara pergelangan tangan dan siku.   

3. Gerakan lanjutan 

Jari tangan tetap digenggam, sikut terkunci, landasan mengikuti bola ke 

sasaran. Pindahkan berat badan ke arah sasaran dan perhatikan bola bergerak 

ke sasaran. 

b. Passing atas 

1. Persiapan 

Bergerak ke arah datangnya bola, tepat di bawahnya. Siapkan posisi, bahu 

sejajar sasaran,kaki merenggang santai. Bengkokkan sedikit lengan kaki, dan 
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pinggul. Tahan tangan 6 atau 8 inci di depan pelipis. Melihat melalui jendela yang 

dibentuk tangan kemudian ikuti bola ke sasaran. 

2. Pelaksanaan 

Terima bola pada bagian belakang bawah, terima dengan dua persendian 

teratas dari jari dan ibu jari. Luruskan lengan dan kaki ke arah sasaran, 

kemudian pindahkan berat badan ke arah sasaran. Arahkan bola sesuai 

ketinggian yang diinginkan dan arahkan bola ke garis pinggir atau ke tangan 

penyerang. 

3. Gerakan lanjutan 

Luruskan tangan sepenuhnya, arahkan bola ke sasaran. Pinggul bergerak 

maju ke arah sasaran dan pindahkan berat badan ke arah sasaran, bergerak ke 

daerah umpan. 

3. Blocking (Bendungan) 

Block merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis 

serangan lawan. Block dapat dilakukan oleh satu, dua, atau tiga pemain. Adapun 

tahapan-tahapan dalam melakukan block adalah sebagai berikut : 

1. Block oleh satu pemain 

Sikap badan berdiri menghadap net dengan jarak sekitar satu langkah dari 

net. Jarak kedua kaki selebar pundak, lutut ditekuk, dan kedua tangan siap di 

depan dada. Pandangan mengawasi gerakan bola dan memperhatikan smasher 

yang akan melakukan pukulan. Meloncat dengan menolakkan kedua kaki sambil 

membawa kedua lengan ke atas. Kedua telapak tangan dirapatkan, jari-jari 

diregangkan, posisi kedua tangan menutup daerah yang diperkirakan menjadi 

sasaran utama lintasan bola. 

2. Block oleh dua atau tiga pemain 
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Dua atau tiga orang pemain yang akan melakukan block melakukan tolakan 

secara bersama-sama. Semua pasangan tangan pengeblok membuat suatu 

benteng yang rapat sehingga tidak ada celah di antara tangan yang dapat 

ditembus bola. Posisi tangan di atas net membentuk setengah lingkaran. 

Tangan-tangan yang berada pada posisi pinggir membentuk sudut dan 

menghadap ke dalam. 

4. Smash 

Smash adalah suatu pukulan dimana tangan melakukan kontak dengan bola 

secara penuh pada bagian atas, sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan 

yang tinggi (Nuril Ahmadi, 2007:32). 

Menurut Nuril Ahmadi (2007:33) pada saat melakukan smash ada beberapa 

tahapan yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut: 

1. Awalan 

Berdiri dengan sikap siap normal dengan jarak 3 sampai 4 meter dari net. 

Pada saat akan mengadakan langkah ke depan terlebih dahulu melakukan 

langkah-langkah kecil di tempat. 

2. Tolakan 

Melangkah kecil ke depan, kemudian menumpu dengan kedua kaki disertai 

dengan gerakan merendahkan badan dengan cara menekuk lutut. Kedua lengan 

sudah berada di samping-belakang badan diikuti dengan tolakan kaki ke atas 

secara eksplosif dan dibantu dengan ayunan kedua lengan dari arah belakang ke 

depan-atas. 

3. Sikap Perkenaan 

Pada saat melayang bila bola telah berada di atas-depan dan dalam 

jangkauan tangan, maka segeralah tangan kanan dipukulkan ke bola secepat-
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cepatnya. Perkenaan tangan adalah pada telapak tangan dengan suatu gerakan 

lecutan, baik dari lengan maupun tangan. Hasil pukulan akan lebih sempurna lagi 

apabila lecutan tangan dan lengan juga diikuti gerakan membungkuk dan tegak. 

Dalam hal ini, gerakan lecutan tangan, lengan, dan posisi tegak merupakan satu 

kesatuan gerakan yang harmonis dan eksplosif. 

 

4. Sikap Akhir 

Setelah bola berhasil dipukul, maka smasher segera mendarat kembali di 

tanah. Mendarat di tanah harus dilakukan dengan menggunakan dua kaki untuk 

diteruskan dengan mengambil sikap siap normal. 

Menurut Nuril Ahmadi (2007:32) macam-macam teknik dasar smash pada 

permainan bola voli adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan arah bola hasil pukulan 

a. Cross court smash 

b. Straight smash 

2. Berdasarkan kecepatan jalannya bola hasil pukulan 

a. Strong smash 

b. Lob 

c. Drive 

3. Berdasarkan tingginya umpan 

a. Open smash 

b. Quick smash 

c. Semi quick 

d. Push smash 

2.1.2 Karaktertistik anak usia 13 – 15 tahun 
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Menurut Sukintaka dalam (Elene Elyomora, 2012:28) anak tingkat SMP usia 

13-15 tahun mempunyai karakteristik: 

1. Jasmani 

a. Laki-laki atau perempuan ada pertumbuhan memanjang. 

b. Membutuhkan pengaturan istirahat yang baik. 

c. Sering menampilkan kecanggungan dan koordinasi yang kurang baik sering 

diperlihatkan 

d. Merasa mempunyai ketahanan dan sumber energi tidak terbatas. 

e. Mudah lelah, tetapi tidak dihiraukan. 

f. Mengalami perkembangan dan pertumbuhan.   

2. Psikis dan mental 

a. Banyak mengeluarkan energi. 

b. Ingin menentukan pandangan hidupnya. 

c. Mudah geklisah karena keadaan yang remeh. 

3. Sosial 

a. Ingin tetap dilakui oleh kelompoknya. 

b. Mengetahui moral dan etik dari kebudayaannya. 

c. Persekawanan yang tetap makin berkembang. 

4. Keterampilan motorik 

   Keterampilan gerak telah siap untuk diarahkan kepada permainan besar, 

atau olahraga prestasi. 

2.1.3 Ekstrakurikuler 

2.1.3.1 Pengertian Ekstrakurikuler 

Menurut Said Junaidi (2003:63) Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan 

olahraga yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih 
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mengembangkan keterampilan pada suatu cabang olahraga sesuai dengan 

pilihannya / bakat dan kesenangannya. Sedangkan menurut Suryo Subroto 

(2009:287) ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. 

Jadi kegiatan ekstrakuriler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, potensi yang ada dalam 

diri siswa menuju ke prestasi. 

2.1.3.2 Tujuan dan ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler 

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam (Suryo Subroto, 

2009:288) tujuan dari pelaksanan kegiatan ekstrakurikuler adalah: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

  Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler menurut Suryo Subroto (2009:288) 

yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung 

program intrakurikuler yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan minatnya serta pengembangan 

sikap yang ada pada program intrakurikuler dan program kurikuler. 

2.1.3.3 Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Suryo Subroto (2009:290) jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat 

dibagi menjadi dua jenis,yaitu: 
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1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus selama satu periode 

tertentu. Untuk menyelesaikan satu program kegiatan ekstrakurikuler ini 

biasanya diperlukan waktu yang lama. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja. 

2.1.3.4 Prinsip-prinsip program ekstrakurikuler 

Dengan berpedoman pada tujuan dan maksud kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip program ekstrakurikuler. Menurut Oteng 

Sutisna dalam (Suryo Subroto, 2009:291) prinsip program ekstrakurikuler adalah: 

1. Semua murid, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut serta dalam 

usaha meningkatkan program. 

2. Kerja sama dalam tim adalah fundamental. 

3. Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan. 

4. Prosesnya adalah lebih penting daripada hasil. 

5. Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat memenuhi 

kebutuhan dan minat semua siswa. 

6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah. 

7. Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai pendidikan 

di sekolah dan efisiensi pelaksanaannya. 

8. Kegiatan hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang kaya bagi 

pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas hendaknya juga menyediakan 

sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan murid. 
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9. Kegiatan ekstrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai integral dari 

keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar tambahan atau 

sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.  

 

 

 

2.1.4 Kebugaran jasmani 

2.1.4.1 Pengertian Kebugaran Jasmani 

Pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli olahraga memang 

bermacam-macam, menurut Nur Hasan (2004:1.15) kebugaran jasmani adalah 

kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi fisiologisnya terhadap keadaan 

lingkungan dan atau terhadap tugas fisik yang memerlukan kerja otot secara 

cukup efisien, tak mengalami kelelahan yang berlebihan, telah memperoleh 

pemulihan yang sempurna sebelum datangnya tugas-tugas pada hari berikutnya. 

Menurut Soedjatmo Soemowerdojo dalam Ismiryati (2008:39) menyebutkan 

bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk menyesuaikan fungsi alat-

alat tubuhnya dalam batas-batas fisiologis terhadap keadaan lingkungan dan 

atau kerja fisik dengan cara yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan, 

sehingga masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat rekreatif 

dan telah mengalami pemulihan yang sempurna sebelum datangnya tugas yang 

sama esok harinya.  

Toho Cholik Mutohir dan Ali MAksum (2007:51) menyatakan bahwa 

kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan akifitas tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti. Orang yang bugar berarti ia tidak gampang 
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lelah dan capek. Ia dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari secara optimal, 

tidak malas atau bahkan berhenti sebelum waktunya. 

Djoko Pekik Irianto (2004:2) menyatakan kebugaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul 

kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebugaran 

jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau 

menunaikan tugasnya sehari-hari dengan cukup kekuatan dan daya tahan tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih terdapat sisa tenaga yang 

berarti digunakan untuk menikmati waktu luang yang datangnya secara tiba-tiba 

atau mendadak, dimana orang yang kebugarannya kurang tidak akan mampu 

melakukannya. 

2.1.4.2 Unsur-unsur Kebugaran Jasmani 

Baik tidaknya kebugaran jasmani yang dimiliki seseorang tergantung dari 

baik dan tidaknya dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Pada dasarnya unsur-

unsur kebugaran jasmani merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

dipisah - pisahkan. Menurut Johnson dan Nelson dalam Nur Hasan (2004:6.24) 

mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam kebugaran jasmani meliputi : 

kekuatan, daya tahan otot, daya tahan cardiovascular (daya tahan), dan 

kelentukan. 

Menurut Nur Hasan (2004:6.46) bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam 

lingkup kebugaran jasmani adalah kekuatan, kecepatan, daya(power),  

kelentukan, kelincahan, daya tahan otot (muscular endurance). 

Sedangkan Menurut Ismaryati (2008:37) konsep kebugaran jasmani 

berkembang menjadi dua macam, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan 
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dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan 

keterampilan olahraga. 

Menurut Mulyono (2008:57) sifat khas yang membantu seseorang dalam 

memperlihatkan kecakapannya berolahraga, tetapi tidak berkaitan dengan taraf 

kesehatan fungsional, maka hal itu berkaitan dengan keterampilan. Bola basket, 

bola voli, base ball adalah beberapa cabang olahraga yang memerlukan interaksi 

yang harmonis di antara berbagai bagian tubuh. Dalam permainan bola voli 

diperlukan koordinasi. Koordinasi adalah esensial untuk keterampilan performa 

keterampilan olahraga tertentu.  

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa cabang olahraga bola voli 

masuk kedalam unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan 

olahraga. 

Kebugaran Jasmani seseorang sangat ditentukan oleh berfungsinya kerja 

komponen-komponen yang ada.unsur-unsur kebugaran jasmani tidak dapat 

dipisahkan baik dalam peningkatan maupun pemeliharaannya. Unsur-unsur 

kebugaran jasmani yang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

2.1.4.3 Kebugaran Jasmani yang berhubungan dengan keterampilan 

Untuk mencapai sukses dalam olahraga diperlukan lebih dari suatu tingkat 

optimal kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Seseorang harus 

memiliki sifat-sifat yang berfungsi untuk melakukan keterampilan olahraga 

dengan baik. Menurut Ismaryati (2008:38) kebugaran jasmani yang berkaitan 

dengan keterampilan yaitu kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, 

power, waktu reaksi. 

1. Kelincahan (Agility) 
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Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah dengan cepat dan tepat 

posisi tubuh terhadap ruang (Mulyono Biyakto Atmojo, 2008:57). Sedang 

menurut Kirkendal dalam  Ismaryati (2008:41)  kelincahan mengandung 

pengertian sebagai kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh atau 

bagian-bagiannya secara cepat dan tepat. Selain dikerjakan dengan cepat dan 

tepat, perubahan-perubahan tadi harus dikerjakan dengan tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

Kedua pendapat tersebut terdapat pengertian yang sama yaitu menekankan 

kepada kemampuan untuk merubah posisi tubuh tertentu. Jadi kelincahan adalah 

kemampuan yang secara cepat mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan 

dan ketepatan yang tinggi, tanpa kehilangan keseimbangan. 

2. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah pemeliharaan keseimbangan pada saat statis atau 

bergerak (Mulyono Biyakto Atmojo, 2008:57). Pendapat lain menyatakan 

keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap 

perubahan posisi tubuh dimana tubuh tetap dalam keadaan stabil dan terkendali 

(Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007:56). 

Seseorang yang memiliki keseimbangan yang baik akan dengan mudah 

melakukan aktivitas gerak dalam kehidupan sehari-hari sebab keseimbangan 

tidak hanya diperlukan pada olahraga saja. Keseimbangan berperan pada saat  

melakukan pukulan smash (keseimbangan mempertahankan posisi badan agar 

tidak jatuh ke depan setelah melakukan smash). 

Jadi keseimbangan adalah keadaan mempertahankan keadaan 

keseimbangan (equilibrium), ketika sedang diam atau sedang bergerak. 

3. Koordinasi (Coordination) 
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Koordinasi (Coordination) adalah kemampuan untuk secara bersamaan 

melakukan berbagai tugas gerak secara mulus dan akurat (Mulyono Biyakto 

Atmojo, 2008:57). Koordinasi diartikan kemampuan tubuh untuk 

mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi sebuah gerakan yang 

berbeda menjadi sebuah gerakan tunggal yang harmonis dan efektif (Toho 

Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007:56). 

Memiliki koordinasi yang baik dapat melakukan serangkaian gerakan dalam 

satu pola irama dengan baik, sedang orang yang tidak memiliki koordinasi yang 

baik akan mengakibatkan kerugian pengeluaran tenaga yang berlebihan 

sehingga cepat lelah mungkin dapat terjadi cidera bahkan mengganggu 

keseimbangan. Koordinasi diperlukan disetiap item tes, yaitu koordinasi gerakan 

dari kepala sampai kaki. 

Jadi koordinasi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan rasa, seperti 

penglihatan dan pendengaran, bersama-sama dengan bagian-bagian tubuh 

tertentu di dalam melakukan kegiatan motorik dengan mulus dan  akurasi yang 

tinggi. 

4. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan untuk mengajarkan suatu aktivitas yang 

sama berulang-ulang serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007:55). Kecepatan menurut 

Ismaryati (2008:57) adalah kemampuan bergerak dengan kemungkinan 

kecepatan tercepat. 

Kecepatan sangat diperlukan oleh seorang olahragawan. Kecepatan 

berperan pada pemain voli ketika akan melakukan smash (ketika pengumpan 

menaikkan bola ke atas smasher harus secepat mungkin melompat untuk 
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memukul bola). Jadi kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan 

secepat mungkin dalam periode waktu yang singkat. 

5. Daya Ledak (Power) 

Daya ledak adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas secara tiba - tiba 

dan cepat dengan mengerahkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat 

(Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007:55). Sedangkan menurut Mulyono 

Biyakto Atmojo (2008:57) daya ledak adalah kemampuan untuk mengerahkan 

kekuatan dengan maksimum dalam jangka waktu yang minim. 

Daya ledak dalam penelitian digunakan pada item smash bola voli (saat 

melompat) dan pada item tes loncat tegak (saat menolakkan kedua kaki secara 

bersamaan). 

Jadi daya ledak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secepat 

mungkin dengan mengeluarkan tenaga yang maksimal dalam periode waktu 

yang singkat. 

6. Waktu Bereaksi 

 Menurut Mulyono Biyakto Atmojo (2008:57) waktu bereaksi adalah waktu 

antara perangsangan dan respon. Sedangkan menurut Ismaryati (2008:72) 

waktu reaksi adalah periode antara diterimanya rangsang (stimuli) dengan 

permulaan munculnya jawaban respon. Jadi,semua komponen kebugaran 

jasmani yang berhubungan dengan keterampilan motorik penting 

keikutsertaannya di dalam bentuk olahraga, baik individu maupun beregu. 

Kebugaran jasmani dapat mengalami ketidakstabilan, kadang menempati 

tingkatan baik tetapi juga kadang menempati pada tingkat yang jelek atau kurang 

baik banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menjaga kebugaran jasmani 

sama saja dengan menjaga kesehatan, oleh karena sangat pentingnya akan 
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kebugaran jasmani maka banyak orang melakukan olahraga untuk meningkatkan 

atau menjaga kebugaran jasmani agar tetap bugar. 

Jadi waktu beraksi adalah kemampuan tubuh untuk bereaksi secepat-

cepatnya ketika ada rangsangan yang diterima. 

2.1.4.4 Kebugaran Jasmani yang berhubungan dengan kesehatan 

Menurut Ismaryati (2008:38) kebugaran jasmani yang berkaitan dengan 

kesehatan yaitu daya tahan  aerobik, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan 

otot, daya tahan otot. 

1. Daya tahan  aerobik 

Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007:54) daya tahan aerobik 

adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktifitas terus menerus dalam waktu 

lama (lebih dari 10 menit). 

Sedangkan menurut Len Kravitz (2001:5) daya tahan aerobik adalah 

kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang 

besar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka waktu lama, 

seperti jalan cepat, jogging, berenang, senam aerobik, mendayung, bersepeda, 

lompat tali, main ski, dan ski lintas alam.   

Jadi dapat disimpulkan bahwa daya tahan aerobik merupakan kemampuan 

anggota tubuh untuk melakukan aktifitas latihan yang keras dan dalam jangka 

waktu lama. 

2. Komposisi tubuh 

Menurut Mulyono Biyakto Atmojo (2008:54) Komposisi tubuh berkaitan 

dengan jumlahnya lemak tubuh pada seseorang.Seseorang yang fit (segar)  

memilik presentase lemak tubuh relatif rendah. 
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Sedangkan menurut Len Kravitz (2001:7) komposisi tubuh adalah 

presentase lemak badan dari berat badan tanpa lemak (otot,tulang, tulang 

rawan, organ-organ vital). Jadi komposisi tubuh adalah presentase kadar lemak 

di dalam tubuh.  

3. Kelentukan 

Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007:55) kelentukan adalah 

kesanggupan tubuh atau anggota gerak tubuh dalam melakukan gerakan pada 

sebuah atau beberapa sendi seluas-luasnya. Pendapat lain menyatakan bahwa 

kelentukan adalah daerah gerak otot-otot dan persendian tubuh. Kelentukan 

sangat erat hubungannya dengan kemampuan otot-otot kerangka tubuh secara 

alamiah dan yang telah dimantapkan kondisinya direganag melampaui 

panjangnya yang normal waktu istirahat (Len Kravitz,2001:7). 

Jadi kelentukan adalah kemampuan anggota gerak tubuh untuk melakukan 

gerakan  pada sendi yang seluas-luasnya. 

4. Kekuatan otot 

Menurut Mulyono Biyakto Atmojo (2008:54) kekuatan otot adalah 

kemampuan otot menggerakkan kekuatan. Sedangkan menurut. Len Kravitz 

(2001:6) Kekuatan otot adalah kemampuan otot-otot untuk menggunakan tenaga 

maksimal atau mendekati maksimal, untuk mengangkat beban. 

Jadi kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk menggunakan tenaga 

semaksimal mungkin untuk mengangkat beban. 

5. Daya tahan otot 

Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007:55) Daya tahan otot 

adalah kemampuan otot skeletal untuk melakukan kontraksi atau gerakan 

berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dengan beban tertentu. 
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Pendapat lain menyatakan bahwa daya tahan otot adalah kemampuan otot 

untuk menggunakan kekuatan dalam rentang waktu yang lama (Mulyono Biyakto 

Atmojo, 2008:54). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa daya tahan otot adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dengan menggunakan kekuatan dalam periode yang lama 

dengan beban tertentu.  

2.1.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani seseorang pada setiap saat tidak tetap demikian juga 

pada beberapa orang yang usianya sama, berat badannya sama, jenis 

kelaminnya sama belum tentu akan mempunyai kebugaran jasmani yang sama 

tingkatnya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Toho 

Cholik Mutohir (2011:23-27) faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran 

jasmani antara lain: 

1. Faktor Genetik ( keturunan)  

   Sifat-sifat yang dibawa sejak lahir itulah faktor keturunan, dan ini didapat 

dari sifat orang tua. Beberapa pengaruh keturunan secara fisiologis seperti 

kekuatan otot dan ketahanan otot serta komposisi otot. Beberapa faktor genotip 

itu akan mempengaruhi seseorang dalam kegiatan olahraga dan mempengaruhi 

tingkat performa seseorang. Akan tetapi melalui kegiatan olahraga yang teratur 

maka akan sangat membantu seseorang makin memiliki tingkat kebugaran 

jasamni dan mental yang baik.  

2. Umur 

Untuk usia remaja cenderung kegiatan olahraga yang dilakukan cepat, 

lincah, dan syarat dengan power yang besar, sedangkan di usia tua tidak 

demikian dan kegiatan olahraga yang dilakukan juga disesuaikan sehingga 
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kelincahan dan kecepatan serta kekuatan disesuaikan dengan usia, melalui 

olahraga akan membantu kondisi badan tetap bugar. 

3. Jenis Kelamin 

   Jenis kelamin sangat mempengaruhi kebugaran jasmani, penekanan ini 

terjadi pada perbedaan jumlah lemak antara laki-laki dan perempuan, yang 

berdampak pada transportasi oksigen dalam tubuh, dampak itu berupa 

perubahan pada jumlah VO2 Max. Laki-laki lebih sedikit jumlah lemak dalam 

tubuh yakni 15% sedangkan wanita 26%. 

 

 

4. Aktivitas Fisik 

   Aktivitas fisik tidak bisa dilakukan sembarangan tetap harus dilakukan 

dengan teknik dan aturan yang benar. Demikian juga untuk remaja dan orang 

dewasa aktivitas fisik yang dilakukan perlu mengenal karakteristik olahraga yang 

akan dimainkan sehingga tidak menimbulkan risiko cidera yang fatal. Walaupun 

senang pada olahraga tetap harus melihat usia dan kondisi fisik sehingga tetap 

terkontrol dengan baik.  

5. Kebiasaan Olahraga 

   Membiasakan anak-anak berolahraga sangat membantu meningkatkan 

kebugaran jasmani anak, selain itu melalui kebiasaan olahraga beberapa hal 

positif dapat membantu anak menyalurkan ekspresi mereka.  

6. Status Gizi 

  Kecukupan zat-zat makanan yang dikonsumsi akan sangat mempengaruhi 

status gizi sehingga orang tersebut akan terlihat kualitas fisiknya demikian juga 
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sebaliknya. Kondisi status gizi yang kurang akan berdampak pada kualitas 

fisiknya yang artinya berdampak terhadap kebugaran jasmaninya. 

7. Kadar Haemoglobin  

 Semakin banyak kadar Hb dalam darah maka pengangkutan oksigen dalam 

tubuh untuk disebarkan ke seluruh tubuh akan semakin baik, dan ini akan 

berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. 

8. Status Kesehatan 

  Orang sehat belum tentu mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik 

tetapi orang yang memiliki kebugaran jasmani baik pasti sehat. Pernyataan itu 

tepat sekali bahwa tidak ada satu penyakit dalam diri seseorang bukan berarti 

mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik. 

9.  Kebiasaan Merokok 

  Merokok akan berpengaruh langsung pada daya tahan kardiovaskuler, hal ini 

dipengaruhi oleh asap rokok yang dihirup yang mengandung karbondioksida. Di 

dalam darah ada Hb yang berperan dalam mengangkut oksigen untuk diedarkan 

ke seluruh tubuh. Bila ada CO maka pengangkutan O2 akan terganggu sebab 

CO mempunyai tingkat afinitas yang lebih besar dibandingkan O2. 

10. Kecukupan Istirahat 

  Kecukupan istirahat akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kebugaran 

jasmani seseorang, penampilan fisik akan menurun, daya konsentrasi atau yang 

berkenaan dengan mental akan terpengaruh, istirahat yang cukup merupakan 

bagian yang sangat esensial bagi kebugaran jasmani. 

2.1.4.6 Manfaat Kebugaran Jasmani 



29 
 

  

Kebugaran jasmani di samping menunjukkkan kondisi fisik juga berfungsi 

untuk meningkatkan mutu kehidupan seseorang sesuai dengan keadaannya 

masing-masing. Hal ini disebabkan oleh latar belakang manusia yang berbeda. 

Fungsi kebugaran jasmani selain untuk menunjukkan kondisi fisik dapat 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu : 1) Golongan yang dihubungkan dengan 

pekerjaan seperti : a) Bagi olahragawan adalah meningkatkan prestasi, b) Bagi 

karyawan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, c) Bagi 

pelajar dan mahasiswa berguna untuk meningkatkan prestasi belajar. 2) 

Golongan yang dihubungkan dengan keadaan seperti : a) Bagi penderita cacat 

digunakan untuk rehabilitasi, b) Bagi ibu hamil sangat penting untuk 

perkembangan bayi yang dikandung dan mempersiapkan kondisi fisik pada saat 

melahirkan, 3) Golongan yang dihubungkan dengan usia yaitu : a) Bagi anak-

anak adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, 

b) Bagi orang tua adalah untuk mempertahankan kondisi fisik agar tetap segar 

dan tidak mudah terserang 

penyakit.(http://www.sarjanaku.com/2011/09/kebugaran-jasmani-pengertian-

fungsi.html). 

2.1.5 Kemampuan Motorik 

2.1.5.1 Pengertian Kemampuan motorik 

Menurut Nurhasan (2004:6.3) Kemampuan motorik secara sederhana yaitu 

kemampuan yang umum seseorang untuk bergerak. Secara lebih spesifik 

mengenai pengertian kemampuan motorik adalah kapasitas seseorang untuk 

dapat melakukan bermacam-macam gerakan yang memerlukan keberanian 

dalam olahraga. 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/kebugaran-jasmani-pengertian-fungsi.html
http://www.sarjanaku.com/2011/09/kebugaran-jasmani-pengertian-fungsi.html
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Sedangkan Menurut Sukintaka (2001:47) berpendapat bahwa,  kemampuan 

motorik adalah kualitas hasil gerak individu dalam melakukan gerak , baik 

gerakan non olahraga maupun gerak dalam olahraga atau kematangan 

penampilan keterampilan motorik.  

Jadi kemampuan motorik adalah kemampuan individu untuk melakukan 

aktifitas gerak dan harus dipelajari agar supaya mendapatkan bentuk yang benar 

sehingga mampu menampilkan kemampuan motorik.  

2.1.5.2 Unsur-unsur Kemampuan motorik 

Kemampuan motorik seseorang berbeda-beda tergantung pada banyaknya 

pengalaman melakukan gerakan yang dikuasainya. Adapun unsur-unsur yang 

terkandung dalam kemampuan motorik menurut Toho Cholik Muthohir dan Gusril 

(2004:50) adalah:  

1. Kekuatan 

Kekuatan  adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga 

sewaktu konstraksi. Kekuatan otot harus dipunyai oleh anak sejak usia dini. 

Apabila anak tidak mempunyai kekuatan tentu dia tidak dapat melakukan aktifitas 

bermain yang menggunakan fisik seperti berjalan, melompat, melempar, 

memanjat, bergantung, dan mendorong.  

2. Kecepatan 

Kecepatan adalah sebagai kemampuan berdasarkan kelentukan dalam 

satuan waktu tertentu. Dalam melakukan lari 4 detik, semakin jauh jarak yang 

ditempuh semakin tinggi kecepatan.  

3. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan 

tubuh dalam berbagai posisi. Keseimbangan dibagi dalam dua bentuk yaitu : 
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keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis merujuk 

kepada menjaga keseimbangan tubuh ketika berdiri pada suatu tempat, 

keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh 

ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.  

4. Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat waktu bergerak pada satu titik ke titik yang lain dalam 

melakukan lari zig-zag, semakin cepat waktu yang ditempuh maka semakin tinggi 

kelincahannya.  

5. Koordinasi 

Koordinasi adalah kemampuan untuk mempersatukan atau memisahkan 

dalam suatu tugas yang kompleks, dengan ketentuan bahwa gerakan koordinasi 

meliputi kesempurnaan waktu antara otot dan sistem syaraf. Anak dalam 

melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. 

Anak dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila mampu bergerak dengan 

mudah dan lancar dalam rangkaian dan irama gerakannya terkontrol dengan 

baik.  

2.1.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Motorik 

Menurut Sukintaka (2001:47) bahwa “Berkembangnya kemampuan motorik 

sangat ditentukan oleh dua faktor yakni pertumbuhan dan perkembangan“. 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan, bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan motorik adalah pertumbuhan dan perkembangan. 

2.1.5.4 Peranan Kebugaran Jasmani terhadap Kemampuan motorik 

Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap 

orang. Kualitas kebugaran jasmani sangat mempengaruhi penampilan gerak 
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seseorang. Upaya untuk menjaga agar tubuh kita tetap bugar salah satunya 

adalah dengan cara melakukan kegiatan olahraga secara teratur. Seperti 

dikemukakan Djoko Pekik Irianto (2004:8) bahwa, “Berolahraga adalah salah 

satu alternatif paling efektif dan aman untuk memperoleh kebugaran. 

Berolahraga secara teratur mempunyai multi manfaat antara lain manfaat fisik 

(meningkatkan komponen kebugaran), manfaat psikis (lebih tahan terhadap 

stress, lebih mampu berkonsentrasi), dan manfaat sosial (menambah percaya 

diri dan sarana berinteraksi)”.   

Pendapat  tersebut menunjukkan bahwa, latihan secara baik dan teratur 

merupakan usaha untuk meningkatkan komponen kebugaran 

jasmani.Sedangkan ditinjau dari komponen kebugaran jasmani dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan 

kesehatan) dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. 

Bertolak dari komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut, maka 

kemampuan motorik tidak terlepas dari kualitas komponen-komponen kebugaran 

jasmani. 

2.2 Kerangka berpikir 

Dalam kajian teori, dapat disusun kerangka berpikir bahwa penguasaan 

teknik dasar smash secara baik mutlak harus dimilki oleh setiap pemain. Untuk 

bisa melakukan pukulan smash yang keras dan tepat  setiap pemain harus giat 

berlatih. Tidak hanya dengan latihan yang rutin saja akan tetapi seorang pelatih 

harus memperhatikan kondisi fisik setiap pemain. Setiap pemain harus memiliki 

kondisi fisik yang prima, karena dalam permainan bola voli cenderung menguras 

tenaga. Unsur-unsur kindisi fisik yang paling berperan adalah kebugaran jasmani 

dan kemampuan motorik. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang 
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untuk melakukan pekerjaan atau menunaikan tugasnya sehari-hari dengan 

cukup kekuatan dan daya tahan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, 

sehingga masih terdapat sisa tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati 

waktu luang yang datangnya secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang 

yang kebugarannya kurang tidak akan mampu melakukannya. Kebugaran 

jasmani sangat berperan penting untuk penampilan motorik seseorang karena 

dengan jasmani yang bugar berarti tampilan motoriknya akan menjadi lebih baik.   

Berdasarkan komponen kebugaran jasmani bahwa, komponen kebugaran 

jasmani dibagi menjadi dua yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan 

kesehatan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. 

Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan sangat berperan 

penting untuk mendukung kemampuan motorik. Komponen kebugaran jasmani 

yang berhubungan dengan keterampilan di dalamnya terdapat beberapa unsur 

kondisi fisik. Jika unsur-unsur kebugaran jasmani dalam kondisi baik, maka 

kemampuan motoriknya juga baik. Hal ini karena kemampuan motorik selalu 

melibatkan unsur-unsur fisik yang ada di dalamnya. Tingkat kebugaran jasmani 

dan kemampuan motorik merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama 

lainnya. Kemampuan motorik yang ditampilkan seseorang dapat dipengaruhi 

oleh tingkat kebugaran jasmani. Tingkat kebugaran jasmani menggambarkan 

derajat kemampuan seseorang untuk melakukan kerja secara terus-menerus 

tanpa merasa lelah dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan 

aktifitas lainnya.   

Kemampuan motorik merupakan kemampuan yang mendasari dari gerak 

yang dibawa sejak lahir yang bersifat umum atau fundamental yang berperan 

untuk melakukan gerak. Kemampuan motorik berkembang secara otomatis 
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sesuai tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kematangan anak. Dalam 

perkembangan kemampuan motorik dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya tingkat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sangat berperan 

penting untuk penampilan motorik seseorang karena dengan jasmani yang 

bugar berarti tampilan motoriknya akan menjadi lebih baik.   

Kebugaran jasamani dan kemampuan motorik pemain bola voli sangat 

berpengaruh terhadap prestasi yang akan dicapai. Pada saat seorang pemain 

melakukan pukulan smash banyak hal-hal yang harus diperhatikan seperti 

awalan, tolakan, saat di udara, dan pada saat mendarat. Keempat hal tersebut 

merupakan tahapan-tahapan melakukan teknik dasar smash dengan benar. 

Dalam melakukan smash diperlukan kecepatan yang cepat guna mengejar bola 

pada saat bola bearada di udara. Kekuatan  tolakan otot tungkai yang kuat guna 

menghasilkan loncatan yang tinggi untuk memukul bola di atas net. Semakin 

besar kekuatan otot tungkai yang dimiliki pemain serta kecepatannya dalam 

meloncat tinggi akan menghasilkan pukulan smash yang keras dan akan 

memudahkannya dalam melakukan pukulan smash sesuai dengan kemana arah 

bola akan dipukul. Pada saat berada di udara pemain membutuhkan koordinasi 

mata dan tangan pada saat memukul bola  yang berguna memperoleh pukulan 

yang keras dan berakurat. Keseimbangan untuk melakukan pendarataan dengan 

optimal agar tidak terjadi cedera. Kaki yang dipakai untuk melompat yang 

memberikan kekuatan sedangkan anggota tubuh lain juga sangat berperan 

dalam melakukan smash. Hal ini berarti tidak hanya otot tungkai saja yang 

mempengaruhi pukulan smash akan tetapi seluruh anggota tubuh berpengaruh 

terhadap pukulan smash. Faktor yang sangat berpengaruh dalam hal ini yaitu 

faktor kebugaran tubuh dan kemampuan motorik. 
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Derajat kemampuan teknik dasar smash yang baik ditunjukkan dengan 

kebugaran jasmani dan kemampuan motorik yang baik yang ada dimiliki oleh 

setiap pemain. Artinya, jika komponen-komponen kondisi fisik dan kemampuan 

motoriknya dalam keadaan baik,maka kemampuan teknik dasar smash nya juga 

baik.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Proses penguasaan kemampuan teknik dasar smash bola voli dilihat dari 

status kebugaran jasmani dan kemampuan motorik terhadap responden yaitu 30 

peserta ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto dapat diambil kesimpulan 

bahwa sebagian besar penguasaan kemampuan teknik dasar smash peserta 

ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto masuk dalam kategori sedang. 

Dengan presentase 53,33% masuk dalam kategori sedang, 33,33% masuk dalam 

kategori baik, dan 13,33% masuk dalam kategori kurang. Dalam pembinaan 

prestasi pada cabang olahraga bola voli SMP N 1 Selomerto khususnya pada 

proses penguasaan teknik dasar smash faktor-faktor internal dari peserta 

ekstrakurikuler bola voli SMP N 1 Selomerto sangat mempengaruhi. Dalam hal ini 

yaitu kebugaran jasmani dan kemampuan motorik.  

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi siswa setelah mengetahui status kebugaran jasmani dan kemampuan 

motorik diharapkan agar siswa rutin untuk melakuikan kegiatan aktifas fisik 

yang mengandung daya ledak otot dan kekuatan (power) seperti latihan sit 

up,push up joging untuk menjaga kondisi fisik tubuh agar tetap bugar dan 

prima. Dan agar kemampuan smashnya meningkat. 

2. Dalam memberikan latihan teknik dasar seorang Guru Penjas harus 

memperhatikan faktor-faktor  internal dan eksternal  dalam proses pembinaan 
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yaitu berupa kemampuan motorik, kebugaran jasmani, tipe tubuh, usia, dan 

metode latihan.  Dan diharapkan dapat dijadikan  sebagai  pedoman dalam 

merancang program latihan yang baik agar dapat mencapai prestasi yang 

maksimal. 
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