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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Permainan Bola Voli 

Bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim berlawanan 

dan masing-masing regu memiliki enam orang pemain. Setiap pemain 

memiliki keterampilan khusus yakni sebagai pemukul, pengumpan, dan 

libero. Permainan bola voli dimainkan menggunakan satu bola yang 

dipantulkan dari satu pemain ke pemain lain dengan cara passing yang 

diakhiri smash pada lawan tim dan dipisahkan oleh net dengan 

ketinggian tertentu (Faruq, 2008). 

Bola voli merupakan suatu permainan yang kompleks yang tidak 

mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Pemahaman tentang teknik-

teknik dasar dan teknik-teknik lanjutan sangat diperlukan untuk dapat 

bermain bola voli secara efektif. Teknik-teknik tersebut meliputi service, 

passing, smash, dan sebagainya (Ahmadi, 2007). Sedangkan pengertian 

bola voli menurut Bachtiar (2007) yaitu suatu cabang olahraga beregu, 

dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu menempati petak 

lapangan permainan yang dibatasi oleh jaring atau net. Menurut 

persatuan bola voli seluruh indonesia (2004-2008) “bola voli adalah 

olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap lapangan dengan 

dipisahkan oleh sebuah net”. 

Tujuan permainan bola voli adalah mengirim bola melewati net ke 

lapangan lawan dan melawan serangan dari lawan. Sebuah tim memiliki 

3 kesempatan untuk mengembalikan bola. Permainan diawali dengan 
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pukulan pertama yaitu service dan disambut oleh pemukul pertama 

melewati net ke lawan. Permainan terus berlangsung sampai salah satu 

regu mendapatkan poin dikarenakan bola dari regu lawan jatuh ke bawah 

pada lapangan permainan, keluar dari lapangan atau regu gagal 

mengembalikan bola. Pada permainan bola voli, sistem hitungan yang 

digunakan adalah 25 rally point. Bila poin peserta seri (24-24) maka 

pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yg pertama kali unggul 

dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan (FIVB, 2012). 

Ukuran lapangan bola voli menurut aturan Internasional adalah : 

Lebar lapangan 9 meter, panjang lapangan 18 meter, lebar garis serang 3 

meter. Lebar net bola voli 1 meter, tinggi net untuk putra 2,43 meter, 

tinggi net untuk putri 2,24 meter, tinggi antena pada net bola voli 0,8 

centimeter, tinggi tiang net bola voli 2,55 meter. Jarak tiang net dengan 

garis samping lapangan bola voli adalah 0,5 – 1 meter. Pita tepian 

samping net dengan lebar 5 centimeter sepanjang 1 meter. Pita tepian 

atas net berukuran 5 centimeter dan mata jala net berukuran 10 

centimeter. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ukuran Lapangan Bola Voli (Ensiklopedia, 2003) 
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2. Teknik Dasar Bola Voli 

Dieter Beutelstahl (2007) menyatakan “teknik merupakan suatu 

prosedur yang sudah dikembangkan berdasarkan praktik yang bertujuan 

mencari penyelesaian suatu masalah tertentu dengan cara yang paling 

ekonomis”. Teknik dasar permainan bola voli adalah suatu prosedur yang 

sudah dikembangkan berdasarkan uji praktik yang bertujuan mencari 

penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan cara yang paling 

ekonomis dan pastinya sangat berguna serta membutuhkan pemahaman 

untuk melakukan bentuk-bentuk gerakan yang berhubungan dengan bola 

voli, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku untuk mencapai hasil yang 

optimal (Hamdan, 2017). Teknik dasar merupakan modal bagi setiap 

pemain untuk dapat melakukan permainan dengan baik (Faruq, 2009). 

Pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan teknik-teknik lanjutan 

sangat diperlukan untuk dapat bermain bola voli secara efektif. Teknik-

teknik tersebut meliputi : service, passing, smash, umpan dan bendungan 

(Ahmadi, 2007). Teknik dasar memainkan bola voli yang harus 

ditingkatkan keterampilannya adalah passing bawah, passing atas, smash 

dan spike, servis dan bendungan (blokcking) (Muhajir, 2007). 

3. Posisi dalam permainan Bola Voli 

a. Spiker (smasher) 

Spiker (smasher) adalah pemain bola voli yang bertugas melakukan 

pukulan smash atau memberi penyerangan terhadap tim lawan 

sehingga menghasilkan poin bagi tim. Seorang spiker harus 

mempunyai kemampuan smash yang baik. Karena posisi spiker selalu 

berada di posisi depan yaitu posisi 2 dan 4, selain itu spiker harus 
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menguasai teknik blocking (membendung serangan dari lawan) 

(Dessianti, 2015). 

b. Set upper atau tosser 

Set upper atau tosser adalah posisi pemain bola voli yang berada di 

posisi 3, bertugas sebagai pengatur serangan serta pemberi umpan 

bagi smasher. Set upper atau tosser memiliki tanggung jawab 

mengolah bola dan membuat variasi-variasi serangan untuk 

menghasilkan poin. Kualitas umpan dan variasi yang bagus menjadi 

kunci keberhasilan dalam melakukan serangan untuk menghasilkan 

poin. Set upper atau tosser juga harus menguasai teknik blocking dan 

bertahan (Fadriana, 2016). 

c. Libero  

Libero adalah posisi pemain bola voli yang bertugas mengamankan 

daerah pertahanan bagian belakang, libero harus memiliki passing 

diatas rata-rata karena harus menerima dan mengembalikan serangan 

yang dilakukan lawan. Seorang libero tidak diperbolehkan melakukan 

spike dan block karena apabila melakukan hal tersebut maka 

dinyatakan sebagai pelanggaran dan poin untuk lawan. Pergantian 

libero saat permainan berjalan akan dianggap sebagai pelanggaran 

jumlah pemain dan akan memberi lawan 1 poin (Fadriana, 2016). 
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Gambar 2.2 Posisi dalam Permainan Bola Voli (Fadriana, 2016) 

4. Smash dalam Bola Voli 

Smash merupakan pukulan bola yang keras dari atas ke bawah dan 

menukik ke dalam lapangan lawan. Smash atau pukulan keras disebut 

juga spike yaitu bentuk serangan yang paling banyak dipergunakan dalam 

upaya memperoleh nilai oleh suatu tim. Pukulan smash banyak macam 

dan variasinya (Ahmadi, 2007). 

Smash harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan kencang agar bola 

yang diarahkan ke lawan susah untuk diterima. Dalam melakukan smash 

ada beberapa jenis dan juga variasinya, hal tersebut bisa terjadi karena 

setiap pemain memiliki kemampuan yang berbeda dan menghasilkan 

pola-pola tersendiri (Hamdan, 2017). 

Muhammad Muhyi Faruq (2009) mengatakan bahwa “Satu tim 

harus selalu siap untuk mengadakan penyerangan untuk memperoleh 

nilai yang diinginkan. Teknik smash yang dilakukan dengan baik 

merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan poin, karena 

smash yang tidak efektif akan mengakibatkan kekalahan bagi sebuah tim 

bola voli mini”. 

Dalam teknik spike/smash, spiker (penyerang) harus 

memperhatikan sebuah langkah dasar dalam melakukan spike, yaitu 



15 
  

awalan (approach), lompatan, ayunan pukulan pada bola di udara, dan 

posisi mendarat. Pemukulan bola pada saat melakukan spike dilakukan di 

udara, yang idealnya adalah ketika attacker berada pada puncak 

lompatan. Ketika akan melakukan kontak dengan bola, pemain 

mengangkat tangannya setinggi mungkin sampai di atas kepalanya. 

Ketika melakukan pukulan, spiker mengayunkan lengannya dan 

memukulkan telapak tangannya sekeras mungkin ke arah bola yang 

sedang melayang tersebut (Riadi, 2014). 

Smash atau spike adalah pukulan serangan yang keras, dengan arah 

menukik dan menjatuhkan tim lawan. Proses melakukan smash dapat 

dibagi menjadi empat bagian, yaitu awalan, tolakan, saat memukul bola 

pada saat di udara, dan sikap mendarat (Sutrisno&Khafadi, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.3 Smash dalam bola voli (Sumber : perpustakaan.id) 

5. Kondisi Fisik 

Nuril Ahmadi (2007) berpendapat bahwa kondisi fisik adalah satu 

kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, 

baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam 
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usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus 

dikembangkan.  

Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika memulai 

latihan sejak usia dini dan dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar latihan. 

Muhyi Faruq (2008) menyebutkan bahwa kondisi fisik adalah sebagai 

berikut : 1) Keseimbangan (balance), 2) Kelincahan (agillity), 3) 

Kekuatan (strength), 4) Kecepatan (speed), 5) Daya tahan jantung paru 

(cardiorespiration), 6) Kelenturan (fleksibility), 7) Koordinasi 

(coordination). 

6. Karakteristik Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja maksimal (Ahmadi, 2007). Secara fisiologis kekuatan 

otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu 

kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban.  

Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk membangkitkan suatu 

tegangan terhadap suatu tahanan (Widiastuti, 2017). Sedangkan menurut 

Atmojo, (2007) kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk 

menggerakkan kekuatan. Kekuatan lengan dapat diartikan sebagai 

kemampuan otot khususnya bagian lengan untuk melakukan suatu 

tahanan. Kekuatan lengan sangat dominan dalam melakukan teknik 

pukulan spike dalam permainan bola voli (Taryono, 2007). 
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Gambar 2.4 Otot – otot bahu dan lengan (Syaifuddin, 2006) 

7. Fisiologi Kontraksi Otot 

Lauralee Sherwood (2007) menyebutkan berdasarkan jenisnya 

kontraksi otot dibagi menjadi 2, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi 

isometrik. Pada kontraksi isotonik tegangan tidak berubah melainkan 

panjang otot yang berubah, misalnya ketika sedang mengangkat beban, 

otot bisep akan berkontraksi secara tetap (konstan) terhadap tegangan 

ketika mengangkat beban tesebut. Akan tetapi ketika mengangkat suatu 

beban, otot-otot pada tangan tidak mampu menopang beban tersebut 

maka otot tidak dapat memendek lagi untuk berkontraksi. Sehingga 

terjadi kontraksi isometrik, yaitu panjang otot tidak mampu lagi untuk 

berubah. Energi yang dibutuhkan untuk kontraksi otot yaitu, adenosin 

trifosfat (ATP). Selama ATP masih tersedia dan tetap disintesis maka 

kontraksi otot tetap dapat berlangsung sebelum terjadinya fatigue atau 

kelelahan. Fatigue disebabkan karena kurangnya oksigen yang 

menghambat pembentukan ATP. ATP dihasilkan dari 3 sumber yaitu (1) 

fosfokreatin, (2) respirasi aerob, (3) respirasi anaerob. Kreatin Phospate 

Fosfokreatin akan bereaksi dengan adenosin difosfat (ADP) dan 
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menghasilkan ATP dan kreatin. Sebenarnya ikatan fosfat memiliki energi 

yang sangat tinggi. Oleh karena itu fosfokreatin digunakan pada 

kontraksi otot maksimal, misalnya pada lari jarak dekat yang 

membutuhkan tenaga yang maksimal. Kreatinfosfat dengan mudah dapat 

menyediakan energi yang cukup untuk membentuk kembali ikatan fosfat 

berenergi tinggi pada ATP (Seeley, Stephens, & Tate, 2003). 

Respirasi aenaerob terjadi karena ketidakhadiran oksigen, 

menghasilkan pemecahan glukosa menjadi ATP dan asam laktat. Setiap 

satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul 

asam laktat. Respirasi anaerob sebenarnya menghasilkan ADP + Kreatin 

Fosfat Creatin + ATP yang kurang efisien, akan tetapi berlangsung cepat 

ketika tidak ada oksigen. Dengan menggunakan molekul glukosa, ATP 

dapat dihasilkan dengan cepat. Respirasi ini berlangsung ketika 

melakukan olahraga yang menimbulkan pegal pada otot. Rasa pegal 

tersebut merupakan akibat dari pembentukan asam laktat. Guyton dan 

Hall (2014) menyatakan bahwa sebuah sistem energi fosfagen yaitu 

gabungan ATP sel dan fosfokreatin sel, sehingga digunakan untuk waktu 

singkat dengan tenaga otot maksimal.  

Respirasi aerob mengubah dengan bantuan oksigen dari glukosa 

menjadi ATP, karbondioksida, dan air. Setiap satu molekulnya dapat 

menghasilkan hingga 38 ATP. Dengan tambahan pada respirasi ini, 

menggunakan bermacam sumber molekul lain, yaitu asam lemak dan 

asam amino. Glukosa digunakan sebagai sumber pada otot sedangkan 

asam lemak digunakan untuk menyediakan sumber energi penting ketika 

sedang latihan atau ketika kondisi beristirahat. 
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8. Fisiologi Latihan Kekuatan Otot 

Olahraga yang mengandalkan kekuatan seperti angkat beban lebih 

tergantung pada mekanisme penghasilan energi (berupa ATP) secara 

anaerob. ATP tersebut dihasilkan melalui glikolisis. Olahraga semacam 

inilah yang memiliki potensi untuk membantu seseorang apabila ingin 

meningkatkan massa ototnya. Aktivitas anaerob yang terjadi selama 

latihan tersebut membantu menstimulasi sintesis protein otot sehingga 

otot membesar (terjadi hipertrofi otot). Selain itu, kadar dari glikogen 

pada serat tersebut juga akan semakin banyak. Latihan anaerob atau 

strength meningkatkan kekuatan otot untuk jangka waktu relatif pendek. 

Untuk dapat meningkatkan kekuatan dan tonus otot secara optimal, 

strength exercise setidaknya dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu. 

Otot ditantang untuk melakukan kontraksi melawan suatu beban yang 

membuat otot tersebut membutuhkan usaha ekstra untuk melakukannya. 

Beban yang digunakan untuk latihan harus dipertimbangkan secara tepat 

dengan pengulangan atau repetisi kontraksi setidaknya mencapai 8 hingga 

12 kali (Fitantra, 2013). 

9. Latihan Bench Dip 

Dips adalah salah satu latihan yang sangat bagus untuk melatih otot 

tubuh bagian atas. Dips bekerja untuk otot dada (pectoral), otot bahu 

(deltoid), otot trisep (tricep muscle), dan otot punggung (back muscle). 

Dip atau push-up adalah latihan yang digunakan dalam latihan kekuatan 

terutama melatih otot trisep,  otot deltoideus anterior, otot pectoralis 

(sternal, clavicular, dan minor), dan otot rhomboideus. Kedua lengan 

dibuka lebar akan member penekanan tambahan pada otot dada, serupa 
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dengan cara bench press penekanaan saat pegangan lebar akan berfokus 

pada penguatan otot pectoralis dan kurang pada trisep. Variasi dip yang 

lebih mudah dilakukan disebut "Bench Dip". Latihan Bench Dip 

merupakan latihan intensitas sedang dengan menggunakan beban tubuh 

sendiri dengan posisi kedua tangan ditempatkan di atas satu bangku lalu 

kaki diluruskan dan diposisikan secara horizontal (Dolan, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Latihan Bench Dip (Sumber : Powell, Heidi 2014) 

Latihan Bench Dip terdiri dari 3 step gerakan dimulai dari posisi 

awal yaitu kedua kaki diluruskan dan lengan sebagai tumpuan beban 

tubuh pada bangku. Posisi kedua kedua lengan selebar bahu membentuk 

sudut 90 derajat sehingga siku menuju keluar kedua kaki lurus, pinggul 

tidak boleh menyentuh lantai. Posisi ketiga kembali ke posisi semula 

dengan kedua lengan lurus sejajar bahu dan kedua kaki tetap lurus 

(Powell, Heidi 2014). 

Menurut Hasmyati (2009) otot yang bekerja saat melakukan Bench 

Dip  meliputi otot-otot tubuh bagian atas seperti otot dada, bahu, lengan 
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dan punggung. Berikut kinesiologi dan fisiologi pada saat latihan Bench 

Dip : 

1. Otot Pectoralis Major 

Pectoralis Major terletak dibagian dada dan otot utama yang 

berfungsi untuk mendorong otot-otot bagian tubuh atas saat 

melakukan bench dip.  Ketika posisi tubuh saat menopang beban, saat 

itu pula otot pectoralis major berkontraksi. 

2. Otot Tricep Brachii 

Tricep Brachii terletak dibagian belakang lengan atas. Fungsinya 

mendorong tubuh kebawah dan sekaligus menahan beban diatas 

bangku. 

3. Otot Deltoideus 

Deltoideus terletak pada bagian bahu dan membantu otot 

pectoralis major dalam mendorong ke atas dan kebawah selama 

melakukan Bench Dip.  

4. Otot Coracobrachialis 

Posisinya sangat dekat dengan otot biceps, pada lengan bagian 

atas. Ketika melakukan Bench Dip akan mendorong lengan atas dan 

membuat lengan atas berkontraksi.      

10. Ketepatan Smash 

Smash adalah salah satu unsur yang penting dalam permainan bola 

voli. Smash yang tajam, keras dan mempunyai ketepatan diperlukan 

untuk mengalahkan lawan (Wibowo, 2014). 

Ketepatan merupakan kemampuan  untuk mengarahkan sesuatu 

kepada objek sesuai dengan kehendak atau keinginan dengan tujuan-
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tujuan tertentu. Tepat sasaran yang dimaksud adalah bagaimana smasher 

mampu memukul bola mengarah pada sasaran yang ditentukan dalam 

permainan bola voli. Jadi, ketepatan adalah gerakan lanjutan yang 

dilakukan seorang pemain bola voli dalam mengendalikan gerakan-

gerakan atau teknik tertentu (Putra, 2015). 

Menurut Muslimin (2010) Beberapa faktor yang menentukan 

keberhasilan seseorang menentukan keberhasilan seseorang dalam 

melakukan smash adalah timing atau ketepatan, meliputi : 

a. Ketepatan saat melakukan awalan, 

b. Ketepatan saat meloncat, 

c. Ketepatan saat memukul bola. 

Kemampuan koordinasi yang baik berperan sangat penting. 

Koordinasi merupakan kemampuan mengontrol gerak tubuh, dikatakan 

mempunyai koordinasi yang baik apabila mampu bergerak dengan 

mudah, dan lancar dalam rangkaian gerak iramanya terkontrol dengan 

baik, serta mampu melakukan gerakan yang efisien. Kemampuan 

koordinasi sangat dipengaruhi tingkat kepekaan dalam menggunakan 

indera-indera yang terdapat dalam otot-otot (Muslimin, 2010). 

Sedangkan menurut Putra (2015) Ketepatan dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam subyek sehingga dapat dikontrol oleh subyek. Faktor eksternal 

dipengaruhi dari luar subyek, tidak dapat dikontrol oleh subyek. 

Suharno (1981) menyatakan faktor-faktor penentu baik tidaknya 

ketepatan (accuracy) adalah : 

a. Koordinasi tinggi 
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b. Besar kecilnya sasaran 

c. Ketajaman indera dan pengaturan saraf 

d. Jauh dekatnya sasaran 

e. Penguasaan teknik yang benar akan mempunyai sumbangan baik 

terhadap ketepatan mengarahkan gerakan 

f. Cepat lambatnya gerakan 

g. Feeling dan ketelitian  

h. Kuat lemahnya suatu gerakan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat digolongkan antara faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal antara lain koordinasi, penguasaan 

teknik, cepat lambatnya gerakan, feeling dan ketelitian serta kuat dan 

lemahnya suatu gerakan. Sedangkan faktor eksternal adalah besar 

kecilnya sasaran dan jauh dekatnya sasaran dan keadaan lingkungan. 

Ketepatan merupakan kemampuan seorang pemain mengarahkan 

sesuatu ke tempat sasaran yang ingin dituju. Tepat sasaran yang 

dimaksud yaitu  smasher mampu memukul bola mengarah pada sasaran 

yang ditentukan dalam permainan bola voli (Putra, 2015). Ketepatan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan (jumlah skor 

yang diperoleh) setiap pemain dalam melakukan smash sebanyak 6 kali 

sesuai aturan permainan. 

 


