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KATA PENGANTAR 

 

 

 Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara 

keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam 

pelaksanaannya pengajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif 

seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung 

tradisional. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat 

pada guru tetap pada siswa. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan 

dengan perkembangan anak, isi dan urusan materi serta cara 

penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan menyenangkan, 

sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan 

keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi anak 

seutuhnya. Salah satu materi pembelajaran pendidikan jasmani adalah 

materi pembelajaran Bolavoli. 

 Model Pembelajaran Bolavoli ini akan membahas secara detail 

tentang sejarah singkat olahraga bolavoli, servis, passing, smes, blok, 

latihan kombinasi, dan bermain bolavoli dengan peraturan yang 

dimodifikasi serta proses pembelajaran Bolavoli yang dilengkapi dengan 

silabus dan rencana  pelaksanaan  pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan.  

 Tujuan penulisan Model ini untuk menjadi salah satu buku rujukan 

mahasiswa dalam perkuliahan Bolavoli Prodi Pendidikan Jasmani FIK 

UNJ khususnya, dan guru pendidikan jasmani pada umumnya.  

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulisan buku ini sehingga penulisan Model 

ini dapat terselesaikan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini 

banyak kekurangan dan keterbatasan penulis, oleh sebab itu saran dan 

perbaikan dari pembaca sangat diharapkan. 

 

  
i 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Olahraga Bolavoli 

Permainan Bolavoli sudah dikenal sejak abad pertengahan di 

negara Italia, dan tahun 1893 diperkenalkan di Jerman dengan nama 

“FAUSTBALL”. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1985 seorang Guru 

Pendidikan Jasmani Young Men Christian Association (YMCA) bernama 

William George Morgan mencoba untuk memperkenalkan olahraga ini di 

kota Holyeke (Massachussette, USA) sebagai olahraga rekreasi di 

lapangan tetrutup (Indoor) bagi mereka yang menghendaki rekreasi 

setelah seharian bekerja penuh. 

Pada waktu itu olahraga yang sedang populer diciptakan pada 

tahun 1891 adalah Basket, sedangkan para pekerja yang berlatih Basket 

sudah mencapai usia cukup lanjut. Merasa bahwa basket terlalu memeras 

tenaga padaha l permainan yang mereka inginkan adalah olahraga yang 

tidak terlalu minta tenaga, maka William G. Morgan menciptakan bola 

yang dipakai untuk permainan voli dengan menggunakan bagian 

dalamnya bola basket (dinamakan Minonuk Bola). 

Dalam percobaan-percobaan selanjutnya dirasakan bahwa bola 

terlalu ringan, sedang penggunaan bola basket terlalu berat. William G 

Morgan kemudian menulis ke A. G. Spalding dan Brogher (erusahaan 

Industri Olahraga) agar dibuatkan bola sebagai percobaan. Kemudian 

permainan tersebut didemonstrasikan di depan para ahli pendidikan 

jasmani. Setelah melihat bahwa dasar yang dipergunakan dalam 

permainan Minonette adalah memvoli bola, yakni memukul-mukul bola 

hilir-mudik di udara, maka pada suatu komperensi di Springfield College 

Massachusette atas anjuran Dr. Alread T. Halsted (Y.M.C.A) nama 

minonette diganti dengan Volley Ball. 

Pada tahun 1896 baru dikeluarkan peraturanperaturan antara lain : 
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1. Permainan terdiri dari 9 (sembilan) Innings. 

2. Innings terdiri dari : 

a. Kalau masing-masing tempat ada satu orang, maka masing-

masing regu mempunyai hak 3 kali seNeee. 

b. Kalau masing-masing regu ada tiga orang, maka masing-

masing regu mempunyai hak 3 kali seNeee. 

3. Lebar lapangan 8 meter dan Panjang 16 meter. 

4. Net, lebar 70 em; Panjang 8 meter. 

5. Bola dari karet yang dilapisi dengan kulit atau kanvas. 

 

Permainan Bola Voli, sebagai indoor games pada mulanya 

diperuntukkan dan diciptakan khusus bagi orang-orang dewasa dan 

dimainkan dalam gedung tertutup, maka dibandingkan dengan basket 

permainan voli kurang penggemamya. 

Akan tetapi sejak permainan Bola Voli, dimainkan di lapangan 

terbuka yakni di tepi pantai, halaman sekolahdan tempat-tempat hiburan 

terbuka lainnya, maka dengan cepat penggemarnya sernakin banyak. 

Beberapa variasi perkernbangan tentang peraturannya dari tahun 

ke tahun : 

1990 Sistem Point rnulai berlaku yaitu 21 Point untuk 1 Set. 

1912 Rotasi rnulai diterapkan. 

1917 Sistem 1S Point mulai berlaku. 

1918 Pemain yang di lapangan ditentukan 6 (enam) orang, 

Bagi setiap regu. Tinggi ± 2,40 Meter. 

1921 Ditentukan adanya garis tengah. 

1922 Setiap regu diperbolehkan memainkan bola masing-masing 

hanya 3 kali di dalam" petakan sendiri. 

1923 Ukuran lapangan permainan, yaitu 18 Meter x 9 Meter. 
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1. Lahirnya International Volley Ball (IVBF) 

Boleh dikatakan bahwa permainan Bola Voli maju dengan pesat 

dengan sekali setelah Perang Dunia I ditandai dengan berdirinya induk 

Organisasi olahraga masing-masing negara Eropa. 

Sebagai langkah pertama, atas usul Polandia diadakan pertemuan antar 

22 negara yang pada waktu itu hadir pada Olympiade Berlin tahun 1936 

dengan pokok bahasan pembentukan IVBF. Namun karena suhu politik 

saat itu, maka pembentukan IVBF terpaksa ditangguhkan tetapi dapat 

didirikan International Technical Comitte Of Volley Ball. 

Pada tanggal26Agustus 1946 setelah PD. II dibentuk Organisasi 

Committee sebagai persiapan pendahuluan berdirinya IVBF, dengan 

anggotanya 5 (lima) negara yaitu : Chekoslowakia, Perancis, Polandia, 

Yugoslavia dan Uni Soviet. Diketuai oleh Romuald Wirsgyllo dari Polandia. 

Akhirnya pada tanggal18 April 1947 kongres pertama dilaksanakan di 

Paris, dihadiri 14 Negara peserta dan resmilah Organisasi Bola Voli 

Internasional IVBF. 

Terdapat 15 Negara mendaftarkan diri sebagai anggota IVBF, yaitu 

: Belgia, Brazil, Mesir, Perancis, Netherland, Hongana,ltalia, Lebanon, 

Polandia, Portugal, Rumania, Chekoslowakia, Amerika Serikat, Yugoslavia 

dan Uruguai. 
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B. Ringkasan Perkembangan Bola Voli di Indonesia 

1. Olahraga Bola Voli sebelum Indonesia merdeka 

Tahun 1928 olahraga Bolavoli sudah dikenal dan diberikan oleh 

seorang Guru Pendidikan Jasmani Belanda yang bertugas di Sekolah 

Lanjutan (HBS dan AMS). Akan tetapi pada waktu itu permainan Bola Voli 

belum mendapat tempat di hati masyarakat 

Pada waktu kemerdekaan Indonesia tercapai, banyak man tan 

tentara Angkatan Perang Belanda yang bergabung ke dalam kesatuan-

kesatuan Tentara Republik Indonesia, dan melalui mereka Tentara 

Nasional Indonesia ikut serta berjasa mempopulerkan perrnainan Bola 

Voli ke masyarakat. 

 

2. Sejarah Berdirinya PBVSI. 

Perrnainan Bola Voli secara resmi telah dipertandingkan dalam 

PON II tahun 1951 di Jakarta. Pertengahan tahun 1954. Pengurus Ikatan 

Perhimpunan Volley Ball Soerabaja (IPVOS) dalam rapatnya antara lain 

memutuskan untuk membentuk suatu induk organisasi Bola Voli di 

Indonesia. 

Agar ide tersebut dapat tercapai, dikirimlah seorang utusan ke 

Jakarta menemui Pengurus Komite Olympiade di Indonesia (KOI). 

Atas bantuan Dr. Azis Saleh, yang pada waktu itu Ketua Komisi 

Teknik KOI, diadakan suatu pertemuan antar IPVOS dengan PERVID 

(Persatuan Volley Ball Indonesia Djakarta), keduanya menyetujui menjadi 

perintis pembentukan induk organisasi Bola Voli di Indonesia dan Bapak 

Wim J. Latumenten ditunjuk sebagai Formatur tunggal.dengan tugas 

membentuk pengurus pertama induk organisasi Bola Voli di Indonesia. 

Kemudian pada tanggal 22 Januari 1955, Formatur menyelenggarakan 

suatu rapat pembentuk induk organisasi Bola VOIi di Stadion IKADA 

Jakarta. 

Maka secara resmi pada tanggal 22 Januari 1955 adalah sebagai 

lahirnya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia disingkat PBVSI dengan 

susunan kepengurusan yang pertama adalah : 
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1. Ketua    : Wim J. Latumenten 

2. Wakil Ketua   : Erwin Baharudin 

3. Penulis/Bendahara  : Soewarno 

4. Komisi Pertandingan : S. Adiwijaya 

5. Komisi Teknik/Pemilih : DA. Graza 

6. Anggota    : Alimudin Nasution 

  Soemadi 

  R. Heins 

  Coenraad 

  W. Jacom 

  Soebroto 

7. Komisi Daerah  : W. Kho Kuy Liong 

yang berkedudukan   

 di Surabaya 

 

Kongres pertama di Jakarta pada tanggal 28 s/d 30 Mei 1955. 

Sebanyak 20 Persatuan Bola Voli tingkat Kota, bergabung ke dalam 

PBVSI. Pada bulan Maret 1955 PBVSI disyahkan oleh KOI sebagai induk 

organisasi Bola Voli tertinggi di tanah air. Dalam keanggotaan IVBF, 

Indonesia terdaftar pada urutan Nomor 62. 
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C. Ciri Khas Permainan Bolavoli 

Permainan bolavoli adalah olahraga beregu, dimainkan oleh dua 

regu tiap lapangan yang dipisahkan net. 

Permanian harus melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh 

lantai daerah lawan dan dengan upaya mencegah agar bola yang sama 

(dilewatkan) tidak menyentuh lantai dalam lapangan sendiri. Tiap regu 

dapat memainkan 3 kali pantulan (sentuhan) untuk mengembalikan bola 

itu (kecuali dalam perkenaan blok) 

Bola dinyatakan dalam permainan dengan satu seri, pukulan bola 

oleh server melewati di atas net ke daerah lawan. Permainan bola di 

udara (rally), berlangsung secara teratur sampai bola tersebut menyentuh 

lantai “bola keluar” atau satu regu mengembalikan bola secraa sempurna. 

Dalam permainan bola voli, setiap memenangkan rally memperoleh 

satu angka (Rally point scoring). Apabila regu penerima service 

memenangkan rally, ia mendapat angka dan berhak untuk melakukan 

service dan setiap pemain melakukan pergeseran satu posisi menurut 

arah jarum jam. 
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D. Latihan 

1. Jelaskan sejarah singkat lahirnya olahraga bolavoli! 

2. Jelaskan sejarah lahirnya IVBF! 

3. Bagaimana perkembangan olahraga bolavoli di Indonesia sebelum 

Indonesia meredeka? 

4. Jelaskan sejarah berdirinya PBVSI! 

5. Apa yang menjadi ciri khas permainan bolavoli? 
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BAB 2 

SERVIS 

 

 

 

 
Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan teknik dasar servis dengan koordinasi yang baik 

2. Melakukan teknik dasar passing atas dan bawah 

3. Melakukan teknik dasar smes 

4. Mengkoordinasikan gerakan dengan teman satu tim 

5. Bermain bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi 
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Dalam permainan bola voli ini, selain memperoleh keterampilan gerak, 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama, saling membantu, dan 

menebak arah gerakan (persepsi motorik). Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pe-manasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 

 

 

A. Teknik Dasar Servis  

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar servis bawah bolavoli  

 

2. Kegiatan 1 

Servis bawah bola voli dengan Komponen Keterampilan sebagai 

berikut: 

• Berdiri sikap melangkah, badan agak condong ke depan dan berat 

badan berada pada kaki belakang. 

• Bola dipegang dengan satu tangan setinggi pinggang di depan 

badan. 

• Lengan kanan yang akan digunakan memukul servis berada di 

belakang badan dan jari-jari tangan dirapatkan. 

• Lambungkan bola di depan badan (tidak terlalu tinggi). 

• Ayunkan lengan kanan (yang digunakan memukul servis) ke depan 

arah bolabersamaan berat badan dibawa ke depan. 

• Perkenaan tangan pada saat posisi bola setinggi pinggang. 

• Kaki belakang dilangkahkan ke depan. 

• Tangan yang digunakan lurus depan serong atas. 

• Pandangan mengikuti arah jalannya bola. 
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Gambar 1. Posisi tangan servis bawah 

 

Tips Permainan 

• Pandangan dan tubuh/togok menghadap ke target. 

• Gunakan telapak tangan bagian belakang saat memukul bola. 

 

a. Aktivitas individu 

Memantulkan bola ke lantai menggunakan telapak tangan  

Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan : lapangan yang cukup   

Formasi  : individu  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri dengan rileks posisi melangkah. 

• Pukul bola ke lantai menggunakan telapak tangan dan jari-jari 

dibuka. 

• Tahap awal permainan pukul bola dengan pelan ke lantai, 

selanjutnya pukul bola dengan kekuatan sedang dan kekuatan 

penuh dan perhatikan pantulannya dan jalannya bola. 

• Lambungan bola ditangkap dengan dua tangan. 

• Apabila Anda telah dapat merasakan perkenaan tangan dengan 

bola sudah pas dan jalannya bola dapat dikontrol, sekarang coba 

memukul-mukul bola secara terus-menerus ke lantai. 
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Gambar 2. Memukul bola ke lantai 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar memukul bola ke 

lantai menggunakan tangan kanan, sekarang coba dengan tangan 

kiri. 

 

b. Aktivitas berpasangan 

  Servis bawah secara berpasangan  

  Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

  Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

  Formasi   : berpasangan (peserta didik A dan B) 

  Pelaksanaan   :  

• Berdiri berhadapan pada jarak 3–5 meter. 

• Peserta didik A melakukan pukulan servis bawah ke B, dan B 

menangkap dengan dua tangan. 

• Dan peserta didik B melakukan pukulan servis bawah ke A, dan A 

menangkap dengan dua tangan. 

• Demikian seterusnya hingga Anda dapat melakukan servis bawah 

dengan kontrol yang baik. 
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Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar servis bawah 

menggunakan ta-ngan kanan dengan kontrol yang baik, sekarang 

mundur selangkah servis 5 kali, mundur 2 langkah 5 kali, mundur 3 

langkah, demikian seterusnya hingga batas kemampuan Anda. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jarak servis. Dan bila 

dengan tangan kanan Anda telah lancar melakukannya, sekarang 

coba menggunakan tangan kiri.  

 

c. Aktivitas beregu 

Servis bawah melewati tali  

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : beregu (3 peserta didik atau lebih)  

 

Gambar 3. Servis bawah melewati tali 

 

 Pelaksanaan  :  

• Bentangkanlah tali dengan ketinggian meter, dengan cara 

diikatkan pada dua buah tiang. 

• Regu A bertindak sebagai pemukul dan regu B sebagai 

penangkap bola. 

• Regu A berdiri jarak 3 meter menghadap tali, secara bergantian 

melakukan servis bawah melewati net. 
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• Bila seluruh anggota regu A dapat melakukan servis bawah 

melewati tali, maka tali ditinggikan menjadi 1,5 meter. 

• Pergantian regu dilakukan bila salah satu anggota regu A tidak 

dapat melakukanservis bawah melewati tali. 

• Bola yang ditangkap anggota regu B digulirkan ke regu A. 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan servis bawah menggunakan 

tangan kanan dengan kontrol yang baik melewati tali, sekarang 

mundur selangkah servis 5 kali, mundur 2 langkah servis 5 kali, 

mundur 3 langkah servis 5 kali, demikian seterusnya hingga batas 

kemampuan Anda. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

jarak servis. Dan bila dengan tangan kanan Anda telah lancar 

melakukannya, sekarang coba menggunakan tangan kiri.  
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B. Teknik Dasar Servis Atas 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik dasar servis atas bolavoli. 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik dasar servis atas bola voli, dengan Komponen 

Keterampilan, sebagai berikut : 

• Berdiri dengan sikap melangkah  (kaki kiri di depan dan kanan di  

• belakang) dan berat badan berada pada kaki belakang. 

• Lengan kanan yang akan digunakan memukul servis berada di 

belakang badan dan jari-jari tangan dirapatkan. 

• Ayunkan lengan kanan (yang digunakan memukul servis) ke depan 

arah bola bersamaan berat badan ke depan. 

• Perkenaan tangan pada saat posisi bola setinggi jangkauan tangan. 

• Kaki belakang dilangkahkan ke depan. 

• Tangan yang digunakan lurus depan serong atas. 

• Pandangan mata mengikuti arah jalannya bola. 

 

 

Gambar 4. Keterampilan dasar servis atas 
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a. Perorangan 

Melakukan servis atas sambil berdiri di tempat  

Pelaksanaan :  

• Berdiri dengan rileks posisi melangkah (kaki kiri di depan dan 

kanan di belakang). 

• Pegang bola dengan tangan kiri dan lurus ke atas depan sambil 

menarik tangan kanan ke atas belakang. 

• Pukul bola dengan tangan kanan sambil melangkah kaki kanan ke 

depan. 

 

Gambar 5. Gerakan servis atas 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar servis atas dengan 

pola di atas, sekarang coba bola dilambungkan terlebih dahulu 

kemudian baru dipukul dari atas. 

 

b. Berpasangan 

Servis atas secara berpasangan, dengan memulul bola ke lantai  

Pelaksanaan :  

• Peserta didik A dan B berdiri berhadapan pada jarak 4 meter. 

• Peserta didik A berdiri dengan sikap melangkah (kaki kiri di depan 

dan kanan di belakang) dan bola dipegang dengan tangan kiri. 
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• Lambungkan bola ke atas tegak lurus di depan badan dengan 

tangan kiri sambil menarik tangan kanan ke tas belakang. 

• Pada saat bola turun setinggi jangkauan di atas kepala, pukul bola 

ke lantai dengan mengaktifkan pergelangan tangan. 

• Perkiraan pukulan bola memantul tepat ke B. 

 

Gambar 6. Servis atas berpasangan 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar servis atas lurus di 

depan teman Anda menggunakan tangan kanan dengan kontrol 

yang baik, sekarang coba arahkan ke kiri/kanan pasangannya.  

 

c. Kelompok kecil 

Servis atas melewati tali  

Pelaksanaan   :  

• Bentangkan tali 30 cm di atas jangkauan Anda, dengan cara 

diikatkan pada dua buah tiang. 

• Peserta didik A berdiri 2 meter menghadap ke arah tali, dan 

peserta didik B, C, dan D berdiri pada jarak meter dari tali sebagai 

sasaran dan pengambil bola. 
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• Peserta didik A memanggil salah satu nama (A/B/C) kemudian 

melakukan servis atas melewati atas tali ke arahnya. 

• Lambungan bola ditangkap oleh yang disebut namanya. 

• Pergantian pemukul dilakukan bila servis atas menyentuh atau 

melewati bawah tali. 

 

Gambar 7. Servis Atas Melewati Tali 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan servis atas menggunakan 

tangan kanan dengan kontrol yang baik melewati tali, sekarang 

mundur selangkah servis 5 kali, mundur 2 langkah servis 5 kali, 

mundur 3 langkah servis 5 kali, demikian seterusnya hingga batas 

kemampuan Anda. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

jarak servis, dan bila dengan tangan kanan Anda telah lancar 

melakukannya, sekarang coba menggunakan tangan kiri. 
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C. Variasi dan Kombinasi Servis Atas Bolavoli 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar servis atas bola voli  

 

2. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi teknik dasar servis bola voli, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

Awal gerakan 

• Berdiri tegak. 

• Kedua kaki sikap melangkah (kaki kiri di  depan, kanan di belakang). 

• Tangan kiri memegang bola di depan badan. 

• Pandangan ke arah bola (depan). 

Saat gerakan 

• Lambungkan bola ke atas agak ke belakang menggunakan tangan 

kiri, 

• Lentingkan badan ke belakang. 

• Bersamaan dengan gerakan badan ke depan, bola dipukul 

menggunakan tangan kanan yang dibantu dengan mengaktifkan 

pergelangan tangan. 

 

Gambar 8. Variasi dan kombinasi teknik dasar servis atas bola voli 
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Akhir gerakan 

• Berat badan dibawa ke depan dengan  melangkahkan kaki 

belakang (kanan) ke depan. 

• Pandangan mengikuti arah gerakan bola. 

 

a. Berkelompok 

Memukul-mukul bola ke lantai meng-gunakan telapak tangan dan jari-

jari dibuka. 

• Berdiri di tempat. 

• Pukul bola ke lantai menggunakan telapak tangan secara berulang-

ulang. 

• Untuk tahap pertama dilakukan di tempat, dan tahap kedua sambil 

berjalan. 

 

Gambar 9. Memukul-mukul bola ke lantai meng-gunakan telapak tangan 

dan jari-jari dibuka 

 

b. Berkelompok/berpasangan 

Memukul bola ke depan bawah menggunakan telapak tangan dengan 

bola dipegang teman/guru di depan atas. 

• Berdiri menghadap bola yang dipegang teman di depan atas. 

• Pukul bola dengan telapak tangan ke depan bawah dengan 

mengaktifkan pergelangan tangan. 
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Gambar 10. Memukul bola ke depan bawah menggunakan telapak tangan 

dengan bola dipegang teman/guru di depan atas 

 

c. Berkelompok/berpasangan 

Memukul bola melewati atas net/ tali 

• Berdiri sikap melangkah menghadap net/tali. 

• Lambungkan bola dengan tangan kiri dan pukul dengan tangan 

kanan melewati atas net/tali. 

Bila memukul bola sudah dilakukan dari garis serang lapangan, 

pindah ke belakang garis lapangan untuk siap memukul lagi dan 

sebaliknya 

 

Gambar 11. Memukul bola melewati atas net/tali 
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D. Latihan 

1. Lakukan servis atas bolavoli tanpa net secara individu! 

2. Lakukan servis atas bolavoli tanpa net secara berpasangan! 

3. Lakukan servis atas bolavoli menggunakan net! 
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BAB 3 

PASSING 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan teknik dasar passing atas dengan benar 

2. Melakukan teknik dasar passing bawah dengan benar 

3. Mengkoordinasikan gerakan dengan teman satu tim 

 

Dalam permainan bola voli ini, selain memperoleh keterampilan gerak, 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama, saling membantu, dan 

menebak arah gerakan (persepsi motorik). Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pe-manasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 
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A. Teknik Dasar Pass Atas dengan Kontrol yang Baik 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar pass atas bolavoli 

 

2 Kegiatan 1 

Pass atas bola voli dengan Komponen Keterampilan sebagai 

berikut : 

• Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut agak 

direndahkan. 

• Pandangan ke arah datangnya bola. 

• Posisi lengan di depan wajah bagian atas dengan kedua telapak 

tangan dan jari-jari renggang hingga membentuk sepertimangkuk. 

• Dorongkan kedua lengan menyongsongarah datangnya bola 

bersamaan kedua lutut, pinggul dan tumit naik. 

• Pekenaan bola tepat mengenai jari-jari. 

• Kedua tumit terangkat dari lantai. 

• Pinggul naik dan kedua lengan lurus. 

• Pandangan mengikuti arah gerakan bola.  

 

Gambar 16. Posisi Tangan Passing Atas 
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a. Aktivitas individu 

Melambungkan dan menangkap bola dengan sikap jari-jari tangan 

seperti     teknik passing atas yang dilakukan di tempat. 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : individu  

Pelaksanaan   : 

• Berdiri menghadap arah gerakan. 

• Bola dipegang di depan atas kepala. 

• Lambungkan bola ke atas tegak lurus lalu ditangkap dengan 

kedua  tangan di depan atas kepala. 

 

Gambar 17. Melambungkan bola posisi pass atas  

di depan atas kepala 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melambungkan dan me-nangkap bola di 

depan atas kepala di tempat, sekarang coba lakukan sambil berjalan 

maju, mundur, ke samping kiri/kanan.  
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b. Aktivitas berpasangan 

Pass atas secara berpasangan  

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : berpasangan (peserta didik A dan B) 

Pelaksanaan   :  

• Berdiri berhadapan jarak 2 meter. 

• Peserta didik A melambungkan bola dengan dua tangan ke B, dan 

B mempassingnya dengan pass atas ke A. 

• Setelah beberapa saat lakukan pergantian. 

 

 

Gambar 18. Melakukan pass atas berpasangan di tempat 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan pass atas secara berpasangan 

dengan baik pada jarak 2 meter, sekarang tiap-tiap peserta didik 

mundur selangkah dan melakukan pass atas dengan cara yang 

sama.  

 

c. Aktivitas beregu 

Pass atas secara beregu formasi lingkaran 

Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi     : lingkaran (5–10 peserta didik) 
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Pelaksanaan  :  

• Berbaris formasi lingkaran dengan diameter 2 meter. 

• Satu peserta didik mempassing atas bola ke teman yang disebut 

namanya. 

• Usahakan bola tidak jatuh ke tanah, peserta didik yang 

menjatuhkan bola disuruh duduk di tengah lingkaran. 

 

Gambar 19. Melakukan pass atas formasi lingkaran 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan pass atas formasi lingkaran 

dengan baik pada jarak 2 meter, sekarang tiap-tiap peserta didik 

mundur selangkah dan melakukan pass atas dengan cara yang sama.  
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B. Pengembangan Teknik Dasar Pass Atas 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik dasar pass atas bolavoli 

• Melakukan teknik dasar pass bawah bolavoli 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik dasar pass atas bola voli, dengan Komponen Keterampilan, 

sebagai berikut : 

a. Perorangan 

Memantulkan pass atas ke dinding  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri dengan jarak 2 meter menghadap ke dinding 

• Bola dipegang di depan atas kepala dengan dua tangan. 

• Lemparkan bola ke tembok kira-kira satu meter di atas kepala.  

• Pantulan bola dipassing secara berulang-ulang. 

 

 

Gambar 20. Pass atas ke dinding 
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b. Berpasangan 

Pass atas secara berpasangan  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri berhadapan dengan jarak 2 meter. 

• Peserta didik A melambungkan bola dengan dua tangan ke B, dan 

B  

 mempassingnya dengan pass atas ke A dan mempassing ke A 

kembali. 

• Demikian seterusnya hingga keterampilan Anda meningkat dalam 

melakukan pass atas. 

 

 

Gambar 21. Melakukan pass atas secara berpasangan di tempat 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat me-lakukan pass atas secara berpa-sangan 

dengan baik pada jarak 2 meter, sekarang masing-masing peserta didik 

mundur selangkah dan melakukan pass atas dengan cara yang sama.  
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c. Kelompok  

Pass atas secara beregu 

Pelaksanaan  :  

• Kedua regu berdiri saling berhadapan dengan jarak 3 meter, atur 

jarak Anda jangan terlalu rapat dengan teman di sebelahnya. 

• Tahap awal latihan lakukan gerakan pass atas tanpa bola, setelah 

beberapa saat gunakan bola.  

• Bila kemampuan Anda dalam melakukan pass atas dalam jarak 3 

meter sudah meningkat dan dapat dilakukan dengan lancar, 

sekarang coba jaraknya diperpendek atau diperjauh. 

 

Gambar 22. Pass Atas Secara Beregu 

 

Teknik passing atas, dengan cara: 

• Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan. 

• Posisi kedua lengan depan badan dengan kedua telapak tangan dan 

jari-jari renggang hingga membentuk seperti mangkuk di depan atas 

muka/wajah. 

• Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua 

lutut, tumit, dan pinggul naik. 

• Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas 

muka/wajah. 

• Perkenaan bola yang baik tepat mengenai jari-jari tangan. 
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Gambar 23. Teknik Passing Atas Bola Voli 

 

2. Kegiatan pembelajaran II 

a. Untuk passing atas 

• Passing atas bola dilambungkan sendiri, di tempat dan dilanjutkan 

sambil bergerak maju. 

   

 

Gambar 24. Pass atas bola dlambungkan sendiri 

 

• Passing atas bola dilambungkan teman dari depan, dapat 

berpasangan atau formasi berbanjar, dilanjutkan dengan teknik 

passing berdua secara langsung atau formasi berbanjar. 
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Gamabr 25. Passing atas bola dilambungkan teman dari depan 
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C. Teknik Dasar Pass Bawah dengan Kontrol yang Baik 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

Melakukan teknik dasar pass bawah bolavoli 

 

2 Kegiatan 1 

Pass bawah bola voli dengan Komponen Keterampilan sebagai 

berikut : 

• Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan. 

• Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan, hingga kedua 

ibu jari sejajar. 

• Pandangan ke arah datangnya bola. 

• Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola, bersamaan kedua 

lutut, pinggul, dan kedua tumit naik. 

•  Perkenaan bola yang benar tepat pada pergelangan tangan kedua 

lengan. 

• Poros gerakan di persendian kedua bahu. 

• Pandangan mengikuti arah gerak bola.  

 

 

Gambar 26. Posisi tangan pass bawah 
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a. Aktivitas individu 

Memukul bola dengan dua tangan posisi pass bawah di lantai 

Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan : lapangan yang cukup   

Formasi  : individu  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri sikap kangkang (kedua kaki agakdibuka), dan bola 

diletakkan di lantai di antara kedua kaki. 

• Bongkokkan badan dan kedua lengan (si-kap pass bawah) 

diposisikan di belakang bola. 

• Ayunkan kedua lengan ke arah bola. 

• Perkenaan bola dengan kedua pergelangan tangan.  

 

 

Gambar 27. Memukul bola di lantai posisi tangan pass bawah 

 

b. Aktivitas individu 

Pass bawah di tempat  

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan : lapangan yang cukup   

Formasi   : individu  

Pelaksanaan  :  
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• Berdiri, sikap melangkah dan bola dipegang depan badan. 

• Lambungkan bola ke atas di depan badan disusul kedua lengan 

diluruskan ke arah datangnya bola. 

• Biarkan bola jatuh dan memantul pada kedua lengan. 

• Setelah Anda dapat merasakan perkenaan bola dengan kedua 

lengan sudah baik, sekarang coba ayunkan kedua lengan untuk 

menjemput bola. 

• Perkenaan bola dengan kedua le-ngan pada saat kedua lengan rata 

dengan bahu. 

 

Gambar 28. Pass bawah di tempat secara individu 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan pass bawah di tempat dengan 

kontrol yang baik, sekarang coba lakukan sambil berjalan maju, 

mundur, ke samping kiri/kanan.  
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c. Aktivitas berpasangan 

Pass bawah sambil duduk di bangku berpasangan 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan : bangku dan lapangan yang cukup   

Formasi   : berpasangan  

Pelaksanaan  :  

• Satu peserta didik A duduk di bangku dan kedua telapak kaki 

menyentuh lantai. 

• Pasangannya (B) berdiri pada jarak 2 meter di depannya. 

• Peserta didik B melambungkan bola lurus kedua tangan ke A, dan A  

melakukan pass bawah. 

• Pantulan pass bawah ditangkap kembali oleh B. 

• Setelah peserta didik A merasa telah dapat melakukan pass bawah 

dengan kontrol yang baik, maka berganti posisi. 

 

 

Gambar 29. Pass bawah sambil duduk di bangku dan satu berdiri 

didepannya jarak 2 meter 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan pass bawah arah bola lurus 

sambil duduk di bangku dengan kontrol yang baik, sekarang coba 

lemparan ke samping kiri/kanan.  
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D. Pengembangan Teknik Dasar Pass Bawah 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

a. Melakukan teknik dasar pass atas bolavoli 

b. Melakukan teknik dasar pas bawah bolavoli 

 

2. Kegiatan 2 

Teknik dasar pass bawah bola voli, dengan Komponen 

Keterampilan, sebagai berikut : 

• Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut 

direndahkan. 

• Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan, hingga kedua 

ibu jari sejajar. 

• Pandangan mata ke arah datangnya bola. 

• Dorongkan kedua lengan ke  

• arah datangnya bola, bersamaan  

• kedua lutut, pinggul, dan kedua  

• tumit naik. 

• Perkenaan bola yang benar tepat  

• pada pergelangan tangan kedua  

• lengan. 

• Poros gerakan di persendian kedua  

• bahu. 

• Pandangan mata mengikuti arah 

• gerak bola.  
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Gambar 36. Teknik dasar pass bawah bola voli 

 

a. Kelompok kecil 

Pass bawah di tempat  

Pelaksanaan  :  

• Bentuk barisan formasi segi tiga, jarak antara peserta didik 3 

meter. 

• Berdiri dengan sikap melangkah, kaki depan agak ditekuk dan 

bola dipegang depan badan. 

• Peserta didik A melambungkan bola dengan dua tangan ke B, dan 

B menerima bola dengan pass bawah dan diarahkan ke C. 

• Lakukan keterampilan pass bawah formasi segi tiga searah jarum 

jam, kemudian berbalik arah. 
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Gambar 36. Pass bawah formasi segitiga 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan pass bawah dalam formasi segi 

tiga dengan kontrol yang baik, sekarang coba lakukan sambil berjalan 

maju, mundur, ke samping kiri/kanan. 

 

Untuk passing bawah 

•  Sikap passing dengan bergerak ke samping dan depan dengan 

posisi kedua lutut direndahkan dan kedua lengan di depan badan 

(dapat digunakan untuk passing bawah dan atas).  

• Passing bawah diawali melambung bola sendiri, dilakukan di tempat 

dan dilanjutkan berjalan ke depan. 

•    Passing bawah bola dilambung teman dari arah depan berpasangan 

atau dalam formasi berbanjar, dilanjutkan dengan teknik passing 

secara langsung berdua atau formasi berbanjar. 
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Gambar 37. Sikap passing dengan bergerak ke samping dan depan 

dengan posisi kedua lutut direndahkan 

 

 

Gambar 38. Passing bawah diawali melambung bola sendiri, dilakukan di 

tempat dan dilanjutkan berjalan ke depan 
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Gambar 39. Passing bawah bola dilambung teman dari arah depan 

berpasangan atau dalam formasi berbanjar 
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E. Latihan 

1. Lakukan passing atas bolavoli secara individu 

2. Lakukan passing atas bolavoli secara berpasangan 

3. Lakukan pasing atas bolavoli secara berpasangan memebentuk 

formasi lingkaran 

4. Lakukan passing bawah bolavoli secara individu 

5. Lakukan passing bawah bolavoli secara berpasangan  
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BAB 4 

SMES 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan teknik dasar smes dengan kontrol yang baik 

2. Melakukan variasi teknik smes bolavoli 

 

Dalam permainan bola voli ini, selain memperoleh keterampilan gerak, 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama, saling membantu, dan 

menebak arah gerakan (persepsi motorik). Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pe-manasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 
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A. Teknik Dasar Smes dengan Kontrol yang Baik 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar smes bola voli 

 

2. Kegiatan 1 

     Smes voli dengan Komponen Keterampilan sebagai berikut : 

• Berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan di 

samping badan. 

• Rendahkan kedua lutut bersamaan kedua lengan ditarik ke 

belakang. 

• Tolakan kedua kaki ke atas vertikal bersamaan kedua lengan diayun 

ke depan atas. 

• Pukul bola pada bagian atasnya dengan telapak tangan terbuka dan 

pergelangannya diaktifkan. 

• Mendarat menggunakan kedua ujung telapakkaki dan lutut 

mengeper. 

• Kedua tangan di samping badan, dan pandangan mengikuti arah 

gerakan. 

 

Gambar 40. Teknik smes 
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a. Aktivitas individu 

  Memukul bola ke lantai menggunakan telapak tangan  

  Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

  Tempat permainan : lapangan yang cukup   

  Formasi  : individu  

  Pelaksanaan  :  

• Berdiri dan kedua kaki agak dibuka. 

• Pegang bola dengan dua tangan. 

• Lambungkan bola di depan badan agak tinggi sambil menarik 

kedua lengan lurus ke atas dengan rileks dan badan agak 

melenting ke belakang. 

• Pada saat bola berada sejangkauan maka pukul bola pada bagian 

atasnya dengan telapak tangan terbuka dan pergelangannya 

diaktifkan. 

• Pantulannya ditangkap dengan kedua tangan. 

• Lakukan latihan ini hingga Anda dapat melakukan dengan lancar. 

 

 

Gambar 41. Memukul bola di lantai 
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b. Aktivitas berpasangan 

 Memukul bola ke arah pasangan  

 Peralatan      : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : berpasangan (peserta didik A dan B) 

 Pelaksanaan    :  

• Berdiri berhadapan pada jarak 3 meter. 

• Peserta didik A melambungkan bola dengan dua tangan dan 

mensmes bola lurus ke B dengan tangan kanan, dan  

• B menangkap dengan dua tangan dan menggulirkannya ke A. 

• Setelah peserta didik A merasa telah dapat melakukan smes 

dengan baik, lakukan pergantian posisi.  

 

Gambar 42. Mensmes bola yang dilambungkan sendiri ke pasangan 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar smes lurus ke 

depan, sekarang coba diarahkan ke sebelah kiri atau kanan 

pasangannya. Setelah Anda  dapat melakukan teknik dasar smes 

dengan tangan kanan, sekarang coba lakukan dengan tangan kiri. 
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c. Aktivitas beregu 

  Memukul bola melewati net  

  Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

  Tempat permainan : net dan lapangan yang cukup   

  Formasi  : satu regu 2 peserta didik  

  Pelaksanaan  :  

• Bentangkan seutas tali menggunakan dua potong kayu di 

lapangan permainan, tingginya kira-kira 10 cm di atas jangkauan 

tangan. 

• Regu A melakukan smes dan regu B mengambil bola. 

• Peserta didik regu A berdiri berhadapan dengan jarak 2 meter 

satu langkah di depan tali. 

• Satu peserta didik bertindak sebagai pelambung bola dan satu 

melakukan smes. 

• Setelah beberapa saat, lakukan pergantian posisi. 

 

Gambar 43. Mensmes bola yang dilambungkan pasangan 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar smes dengan baik, 

sekarang coba ben-tangan tali dipertinggi. Setelah Anda dapat mela-

kukan teknik dasar smes dengan tangan kanan, sekarang coba lakukan 

dengan tangan kiri. 
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B. Teknik Dasar Smes Tanpa Awalan 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan  teknik dasar semes bola voli tanpa awalan 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik dasar semes bola voli, dengan Komponen Keterampilan, 

sebagai berikut : 

• Berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan di 

samping badan. 

• Rendahkan kedua lutut bersamaan kedua lengan ditarik ke 

belakang. 

• Tolakkan kedua kaki ke atas vertikal bersamaan kedua lengan 

diayun ke depan atas. 

• Pukul bola pada bagian atasnya dengan telapak tangan terbuka 

dan pergelangannya diaktifkan. 

• Mendarat menggunakan kedua ujung telapak kaki dan lutut 

mengeper. 

• Kedua tangan di samping badan, dan pandangan mata 

mengikuti arah gerakan. 

 

Gambar 44. Teknik Smes 
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a. Berpasangan 

Mensmes bola yang dipegang teman  

Pelaksanaan  :  

• Bentangkan seutas tali menggunakan dua potong kayu di 

lapangan permainan, tingginya kira-kira 30 cm di atas jangkauan 

tangan. 

• Letakkan bangku (tinggi 40 cm) di bawah tali dan peserta didik 

• A berdiri di atasnya sambil memegang bola dengan satu tangan 

yang diluruskan ke pinggir tali. 

• Peserta didik B bertindaksebagai pemukul berdiri 3 langkah dari  

• A menghadap ke bola. 

• Peserta didik B mengambil awalan dengan melangkah dua 

langkah ke arah bola, menolak dengan dua kaki, memukul bola 

dan mendarat dengan dua kaki secara bersamaan. 

• Setelah beberapa saat lakukan pergantian posisi. 

 

Gambar 45. Mensmes bola yang dipegang di tali 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar smes dengan baik, 

sekarang coba bentangan tali diper-tinggi. Setelah Anda dapat 

melakukan teknik dasar smes dengan ta-ngan kanan sekarang coba 

lakukan dengan tangan kiri. 
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b. Beregu/Kelompok 

Mensmes bola sambil melompat, dengan bola dilambung teman  

Pelaksanaan :  

• Bentangkan seutas tali menggunakan dua potong kayu di 

lapangan permainan, tingginya kira-kira 30 cm di atas jangkauan 

tangan. 

• Peserta didik A berdiri dengan sikap melangkah 3 langkah di 

depan tali. 

• Peserta didik B melambungkan bola ke atas di depan tali, dan A 

memukul bola dengan cepat. 

• Lakukan berulang-ulang hingga waktu untuk awalan, menolak, 

dan memukul dapat dilakukan dengan baik. 

• Regu mangga bertindak sebagai pengambil bola. 

• Setelah beberapa saat lakukan pergantian posisi (regu mangga 

pemukul dan regu jambu mengambil bola). 

 

Gambar 46. Mensmes bola yang dilambungkan 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat melakukan teknik dasar smes dengan baik, 

sekarang coba bentangan tali dipertinggi. Setelah Anda telah dapat 

melakukan teknik dasar smes de-ngan tangan kanan, sekarang coba 

lakukan dengan tangan kiri. 
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C. Variasi Teknlk Dasar Smes Bola Voli 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar smash bola voli  

 

2. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi teknik dasar smash bola voli, dengan 

komponen Keterampilan sebagai berikut : 

Awal gerakan 

• Berdiri sikap melangkah menghadap arah net. 

• Berat badan pada kaki depan. 

• Pandangan ke arah depan (arah net). 

 

Saat gerakan 

• Gerak awalan, melangkah sebelum melakukan tolakan biasanya 

dilakukan paling sedildt dua langkah dan langkah terakhir lebar. 

• Gerak tolakan, menolak dengan kedua kaki ke atas dibantu dengan 

ayunan kedua lengan ke depan atas. 

• Gerak pukulan, memukul bola dengan telapak tangan pada bagian 

atas bola bersamaan dengan pergelangan tangan diaktifkan. 

• •Gerak mendarat, mendarat dengan kedua ujung telapak kaki, 

bersamaan kedua lutut mengeper. 

 

Gambar 47. Awalan, tolakan, pukulan dan mendarat 
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Akhir gerakan 

• Kedua lutut direndahkan. 

• Berat badan dibawa ke depan. 

• Pandangan ke depan atas. 

• Kedua lengan di depan samping badan. 

 

a. Perorangan/kelompok 

Memukul-mukul bola ke lantai menggunakan telapak tangan 

• Berdiri sikap melangkah menghadap bola yang dipegang teman/ 

guru di depan atas. 

• Pukul bola ke depan bawah dengan mengaktifkan pergelangan 

tangan (gunakan tangan kanan dan kiri). 

 

Gambar 48. Memukul-mukul bola ke lantai menggunakan telapak 

tangan 

 

b. Berpasangan/kelompok 

Memukul bola ke depan bawah, menggunakan telapak tangan, bola 

dilambungkan sendiri, dilakukan berpasangan atau forrnasi berbanjar.  

• Berdiri sikap melangkah menghadap arah pukulan (pasangan). 

• Lambungkan bola ke atas dengan tangan kiri, dan pukul dengan 

tangan kanan saat bola turun sebatas jangkauan lengan di atas 

depan kepala. 

 



Model Pembelajaran Bolavoli   

 

52 

• Lakukan pula pukulan menggunakan tangan kiri. 

 

Gambar 49. Memukul bola ke depan bawah, menggunakan telapak 

tangan, bola dilambungkan sendiri dilakukan forrnasi berbanjar 

 

c. Berpasangan/kelompok 

Melakukan pukulan smash bola voli tanpa net/tali dilanjutkan meng-

gunakan net/tall dengan bola dipegang dl depan atas oleh teman/guru. 

• Berdiri sikap melangkah menghadap net/tali. 

• Lakukan gerak awalan smash dengan dua kali melangkah, menolak, 

memukul, dan mendarat. 

• Bila menggunakan net/tali hendaknya dipasang rendah. 

 

Gambar 50. Melakukan pukulan smash bola voli tanpa net/tali dilanjutkan 

menggunakan net/tall dengan bola dipegang dl depan atas oleh teman 
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D. Latihan 

1. Lakukan teknik dasar smes bolavoli ! 

2. Lakukan smes bolavoli dengan bantuan teman! 

3. Lakukan smes bolavoli tanpa awalan! 

4. Lakuakn variasi dan kombinasi smes bolavoli! 
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BAB 5 

BLOK 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan teknik dasar membendung bola (memblok) 

2. Melakukan variasi teknik dasar membendung bola (memblok) 

 

Dalam permainan bola voli ini, selain memperoleh keterampilan gerak, 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama, saling membantu, dan 

menebak arah gerakan (persepsi motorik). Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pe-manasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 
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A. Teknik Dasar Membendung Bola (memblok) 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

Melakukan  teknik dasar membendung bola voli 

 

2. Kegiatan 1 

Teknik dasar membendung bola voli, dengan Komponen 

Keterampilan, sebagai berikut : 

• Berdiri di depan tali/net dan kedua kaki dibuka. 

• Kedua lutut ditekuk (direndahkan) dan kedua lengan di depan dada, 

siku ditekuk dan telapak tangan menghadaparah datangnya bola. 

• Pandangan mata ke depan ke arah datangnya bola. 

• Tolakkan kedua tungkai kaki secara bersamaan ke atas tegak lurus 

sambil meluruskan kedua lengan ke atas. 

• Jarak antara kedua lengan agak dirapatkan agar bola tidak lolos. 

• Jari-jari tangan dibuka dan tidak kaku. 

• Setelah bola dapat dibendung, mendarat dengan kedua kaki secara 

bersamaan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu dan 

mengeper, dan secara bersamaan menurunkan kedua lengan di 

depan badan. 

 

Gambar 51. Teknik dasar membendung bola voli 
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a. Berpasangan 

Gerak dasar membendung di depan tali menggunakan bangku 

Pelaksanaan                     :  

• Bentangkan seutas tali menggunakan dua potong kayu di 

lapangan permainan, tingginya kira-kira 30 cm di atas jangkau an 

tangan. 

• Letakkan bangku (tinggi 40 cm) di bawah  tali.  

• Peserta didik A berdiri di atasnya mengambil posisi untuk 

memblok/ membendung bola. 

• Peserta didik B melambungkan bola dengan kedua tangan dan 

memukul bola melewati net, dan secara bersamaan A meluruskan 

kedua tangan ke depan atas untuk membendung bola. 

• Setelah beberapa saat lakukan pergantian posisi.  

 

 

Gambar 52. Membendung bola dari atas bangku 

 

b. Kelompok kecil 

Gerak dasar memblok di depan tali/net bertiga 

Pelaksanaan            :  

• Peserta didik A sebagai pengumpan dan B bertindak sebagai 

pemukul bola, dan C sebagai pembendung. 
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• Peserta didik A melambungkan bola dengan dua tangan ke B, dan 

B mempassing dengan passing atas/bawah ke depan tali/net 

untuk dismes. 

• Pada saat bola dismes C membendungnya dengan teknik yang 

telah dipelajari sebelumnya. 

• Setelah permainan lakukan secara bergantian.  

 

Gambar 53. Membendung Bola 
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B. Variasi Teknlk Dasar Membendung (blocking) 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar membendung bola voli  

 

2. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi teknik dasar membendung bola voli, 

dengan komponen Keterampilan sebagai berikut : 

Awal gerakan 

• Berdiri menghadap net, kedua kaki dibuka selebar bahu. 

• Kedua lutut direndahkan. 

• Kedua lengan di depan dada dengan sikut tertekuk. 

• Pandangan ke depan ke arah bola. 

 

Saat gerakan 

• Kedua kaki menolak secara bersamaan ke atas tegak lurus 

bersamaan kedua lengan diluruskan ke atas. 

• Jarak kedua lengan, kurang dari diameter bola. 

• Jari-jari tangan terbuka dan sedikit tertekuk. 

• Posisi pergelangan tangan disesuaikan dengan arah datangnya bola, 

mendarat menggunakan kedua ujung telapak kaki secara bersama-

sama,  kedua lutut mengeper dan kedua lengan diturunkan melalui 

depan dada. 

 

Gambar 54. Variasi dan kombinasi teknik dasar membendung bola voli 
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Akhir gerakan 

• Kedua lutut rendah. 

• Herat badan tertumpu pada kedua ujung telapak kaki. 

• Kedua lengan di depan badan dengan kedua sikut tertekuk. 

• Pandangan ke depan mengikuti arah gerakan bola. 

a. Perorangan/berpasangan 

Melakukan gerak membendung dari sikap duduk pada kursi panjang. 

• Duduk pada kursi panjang, menghadap net/tali yang dipasang me-

lintang. 

• Lakukan gerak menolak ke atas meng-gunakan kedua kaki 

bersamaan kedua lengan terentang lurus ke atas. 

• Mendarat kembali dengan kedua ujung kaki dan lutut mengeper. 

 

Gambar 55. Melakukan gerak membendung dari sikap duduk pada 

kursi panjang 

b. Perorangan/berpasangan 

Melakukan gerak membendung berpasangan atau formasi berbanjar 

dari sikap berdiri menghadap net/tali yang dipasang melintang. 

• Berdiri menghadap net. 

• Lakukan gerak membendung se-cara berulang bersama dengan 

pasangan, dan bergantian me-megang bola berpindah-pindah. 

• Setelah gerak membendung di tempat dikuasai, lakukan pula 

sambil bergerak arah menyampmg. 
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Gambar 56. Melakukan gerak membendung berpasangan atau formasi 

berbanjar dari sikap berdiri menghadap net/tali yang dipasang melintang 

 

c. Perorangan/berpasangan 

Melakukan gerak membendung berpasangan berhadapan dekat net 

• Berdiri menghadap net. 

• Lakukan gerak membendung secara berulang bersama dengan 

pasangan, dan bergantian memegang bola berpindah-pindah. 

• Setelah gerakan membendung dikuasai, lakukan pula sambil 

bergerak arah menyamping. 

 

Gambar 57. Melakukan gerak membendung berpasangan 

berhadapan dekat net 
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C. Latihan 

1. Lakukan teknik dasar membendung bola (memblok)! 

2. Lakukan teknik dasar membendung bola secara berpasangan! 

3. Lakukan variasi dan kombinasi membendung bola! 
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BAB 6 

LATIHAN KOMBINASI 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar pass atas, pass bawah, 

dan smes. 

2. Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

Dalam permainan bola voli ini, selain memperoleh keterampilan gerak, 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama, saling membantu, dan 

menebak arah gerakan (persepsi motorik). Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pe-manasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 
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A. Variasi dan Kombinasi Teknik Dasar Pass Atas, Pass Bawah, dan 

Smes 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

Melakukan  nariasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli 

 

2. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi teknik dasar pass atas dan bawah bola voli, 

dengan Komponen Keterampilan, sebagai berikut : 

a. Perorangan 

Gerakan pass atas dan bawah dilakukan di tempat  

Pelaksanaan  :  

• Passing bola menggunakan pass atas 2 kali dan pass bawah 1 

kali. 

• Passing bola menggunakan pass bawah 2 kali dan pass atas 1 

kali. 

• Passing bola menggunakan pass bawah2 kali dan pass atas 2 

kali. 

• Latihan dilakukan di tempat, sambil bergerak ke depan, ke 

samping  kiri/kanan, dan ke belakang. 

• Bila Anda telah memiliki keterampilan yang memadai dalam 

passing atas dan bawah, sekarang coba lakukan dengan  

• agak cepat dan kontrol yang baik. 

 

Gambar 58. Gerakan pass atas dan bawah dilakukan di tempat  
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b. Berpasangan 

Melakukan passing atas dan bawah 

Pelaksanaan  :  

• Pemain 1 melambungkan bola    ke pemain 2. 

•  Pemain 2 melakukan passing ke atas belakang (atas atau bawah) 

dalam posisi membelakangi gerakan ke pemain 3 

 

Gambar 59. Melakukan passing atas dan bawah 

 

3. Kegiatan 2 

Variasi dan kombinasi passing, servis dan pukulan smash, dengan 

Komponen Keterampilan, sebagai berikut : 

a. Berpasangan 

Melakukan passing dan pukulan smes 

Pelaksanaan  : 

• Lakukan teknik passing atas tegak lurus,setelah bola turun, 

lakukan pula passing bawah dengan arah bola tegak lurus. 

• Setelah bola turun sebatas jangkauan tangan, lakukan pukulan 

smash ke arah teman di depannya. 

• Lakukan pula oleh teman di depannya dengan gerakan yang 

sama. 
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Gambar 60. Melakukan passing dan pukulan smes 

 

 

b. Berpasangan/kelompok 

Melakukan passing, servis dan pukulan smes 

Pelaksanaan  :  

• Peserta didik A dan B berdiri berhadapan pada jarak 3-5 meter. 

• Peserta didik A melambungkan bola tegak lurus di depan badan 

menggunakan kedua tangan dan mensmes bola ke B.  

• Peserta didik B menerima pukulan dengan pass bawah 1 kali dan 

pass atas 1 kali, dan kemudian mensmes balik ke A. 

• Demikian seterusnya hingga keterampilan Anda meningkat. 
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Gambar 61. Teknik dasar pass atas, pass bawah, dan smes 

 

Variasi: 

Bila kemampuan Anda telah meningkat, sekarang coba lakukan 

smes dangan kekuatan penuh ke arah kiri dan kanan pasangan 

Anda. 
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B. Latihan 

1. Lakukan variasi dan kombinasi teknik dasar pass atas dengan pass 

bawah! 

2. Lakukan variasi dan kombinasi teknik dasar pass atas dengan Smes! 

3. Lakukan variasi dan kombinasi teknik dasar pass bawah dengan 

smes! 

4. Lakukan variasi dan kombinasi teknik dasar pass atas, pass bawah, 

dan Smes! 
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BAB 7 

BERMAIN BOLAVOLI 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

beregu bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar pass atas, pass bawah, 

dan smes. 

2. Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

Dalam permainan bola voli ini, selain memperoleh keterampilan gerak, 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama, saling membantu, dan 

menebak arah gerakan (persepsi motorik). Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pe-manasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 
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A. Bermain Bola voli dengan Peraturan yang Dimodifikasi 

Melakukan teknik sends, passing bawah dan atas, smash dan 

membendung dalam bentuk kelompok.  

Pada kegiatan permainan bola voli dapat dilakukan peraturan bermain 

bola voli yang dimodifikasi, baik ukuran lapangan, gawang, jumlah 

pemain, dan waktu bermain, yaitu: 

• Gunakan lapangan permainan yang ada di sekitar Anda. 

• Jumlah pemain disesuaikan dengan luas bidang permainan. 

• Praktikkan seluruh teknik dasar (servis, pass atas, pass bawah, dan 

smes) selama permainan. 

• Buatlah aturan sederhana yang disepakati oleh seluruh peserta yang 

terlibat. 

• Meningkatkan kemampuan teknik koordinasi gerakan, dan sekaligus 

untuk mengerti dan mengetahui posisi yang sesuai dengan 

keterampilan yang dimiliki. 

 

Cara melakukan: 

• Pemain 1 melakukan servis ke pemain 2. 

• Pemain 2 menahan bola dengan passing bawah ke pemain 3. 

• Pemain 3 mengumpan bola pada pemain 4 dengan passing atas. 

• Pemain 4 melakukan pukulan smash yang dibendung pemain 5. 

• Setiap pemain yang telah melakukan teknik gerak, berpindah tempat, 

yakni: 

- Pemain 1 pindah ke posisi membendung 

- Pemain 2 pindah ke posisi pengumpan 

- Pemain 3 pindah ke posisi smash 

- Pemain 4 pindah ke posisi passing bawah 

- Pemain 5 pindah ke posisi servis 
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Gambar 62. Melakukan teknik sends, passing bawah dan atas, smash 

dan membendung dalam bentuk kelompok. 
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B. Latihan 

1. Lakukan teknik bermain bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi 

untuk mengetahui nilai-nilai kerja sama tim dan sportivitas bermain 
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BAB 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Permainan Bola Voli 

 

Sekolah  :   

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester   : VII (Genap ) 

Alokasi Waktu  :  3 x 2 x 40 menit (3 x pertemuan ) 

 

A Standar Kompetensi  

8. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan  olahraga, dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

B Kompetensi Dasar     

8.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

bola besar beregu serta  nilai kerja sama, toleransi, percaya diri, 

memecahkan masalah, menghargai teman, keberanian**) 

  

A. Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan I : 

    Setelah pembelajaran ini , peserta didik diharapkan dapat : 

1. melakukan passing atas bola voli di tempat dengan benar 

2. melakukan passing bawah bola voli di tempat dengan benar 

3. menyebutkan posisi lengan dan tangan saat melakukan  teknik 

passing atas dengan benar 

4. menyebutkan posisi lengan dan tangan saat melakukan  teknik 

passing bawah dengan benar 

5. mempraktikkan kerjasama dan toleransi dalam permainan bola voli 

denga peraturan yang dimodifikasi, dengan baik 
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Pertemuan II : 

Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat : 

1. melakukan passing atas bola voli bergerak maju mundur 

dengan benar 

2.   melakukan passing bawah bola voli maju mundur dengan benar 

3.   menyebutkan perbedaan posisi teknik passing  atas dan bawah 

dengan benar 

4.   mempraktikkan kerjasama dan toleransi dalam permainan bola 

voli denga peraturan yang dimodifikasi, dengan baik. 

Pertemuan III : 

Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat : 

1 melakukan passing atas bola voli bergerak ke kiri dan kanan 

dengan benar 

2 melakukan passing bawah bola voli bergerak ke kiri dan kanan 

dengan benar 

3 menyebutkan perbedaan posisi lengan saat melakukan teknik 

passing  atas dan bawah dengan benar 

4 mempraktikkan kerjasama dan toleransi dalam permainan bola 

voli denga peraturan yang dimodifikasi, dengan baik 

 

B. Materi Pembelajaran : Permainan bola voli 

1. Teknik dasar passing atas 

Cara melakukannya : 

 Kedua tangan ( jari-jari ) dibuka berada di atas dahi 

 Kedua lutut ditekuk pandangan ke arah bola 

 Perkenaan bola pada jari-jari tangan, siku dibengkokkan setelah 

menyentuh bola tangan diluruskan ke atas dan diikuti gerakan 

kaki 

2. Teknik dasar passing bawah 

Cara melakukannya : 

 Diawali dengan sikap berdiri kedua kaki sejajar dibuka selebar 

bahu 
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 Kedua tangan ( jari-jari ) dirapatkan  

 Kedua lutut ditekuk pandangan ke arah bola 

 Perkenaan bola di antara pergelangan tangan dan siku 

bersamaan kedua lutut diluruskan 

3. Bermain bola voli pada lapangan kecil menggunakan teknik 

passing atas dan bawah dengan jumlah pemain 3 orang dalam 

setiap timnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 63. Bermain bola voli pada lapangan kecil 

 

C. Metode Pembelajaran 

- Demonstrasi 

- Inclusive (cakupan) 

- Part and whole (bagian dan keseluruhan) 

- Resiprocal (timbal-balik)  

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1  

Langkah I : Pendahuluan (15 menit) 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran, 

diantaranya : 

- Passing atas dan bawah  secara berpasangan dan kelompok 

- Bermain bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi secara                                    

berkelompok 
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Langkah II : Inti pembelajaran (50 menit) 

Pada proses pembelajaran passing atas dan bawah, dapat 

dilakukan beberapa cara, yaitu : 

a. Cara I 

Melakukan passing atas dan bawah  perorangan / 

berpasangan / kelompok dengan bola dilambungkan sendiri 

dan dilanjutkan dilambungkan oleh teman, kegiatan dilakukan 

di tempat 

b. Cara II 

 Melakukan passing bawah perorangan / berpasangan / 

kelompok dengan bola dilambungkan sendiri dan dilanjutkan 

dilambungkan oleh teman, kegiatan dilakukan di tempat 

c. Cara III 

Bermain bola voli pada lapangan kecil menggunakan teknik 

passing atas dan bawah dengan jumlah pemain 3 orang 

dalam setiap timnya. 

 

Pada proses pembelajarannya dapat digunakan strategi 

pelaksanaan dengan menggunakan model penugasan dan 

resiprokal/timbal-balik , sebagai berikut : 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas  

 peserta didik mempelajari tugas ajar dan indikator 

keberhasilannya 

 peserta didik memperkirakan waktu yang diperlukan 

untuk mencapai ketuntasan tugas ajar 

 peserta didik melaksanakan tugas ajar sesuai dengan 

target waktu yang telah ditentukan sendiri 
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 bagi peserta didik yang belum mampu mencapai target 

belajar sesuai dengan alokasi waktunya, maka mereka 

diberi kesempatan untuk memperbaiki target waktu. 

 bagi peserta didik yang telah berhasil mencapai target 

sesuai dengan waktu atau lebih cepat, maka mereka 

diberi kesempatan untuk mencoba tugas berikutnya. 

 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur peserta didik agar berpasang-pasangan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 peserta didik mempelajari tugas dan indikator 

keberhasilannya 

 peserta didik membagi tugas, siapa yang pertama kali 

menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pengamat 

 peserta didik melaksanakan tugas , dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil melakukan tugas sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan 

Langkah III : Penutup pembelajaran (15 menit) 

- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa dan pelajaran selesai 

 

Pertemuan II  

Langkah I : Pendahuluan (15 menit) 

 Berbaris, berdoa, presensi, menanyakan tentang materi yang telah 

diajarkan pada pertemuan I, apersepsi dan pemanasan 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran pass 

atas dan bawah. 

Langkah II : Inti pembelajaran (50 menit) 

Pada proses pembelajaran passing atas dan bawah, dapat dilakukan 

beberapa cara, yaitu : 
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a. Cara I 

 Melakukan passing atas perorangan / berpasangan / kelompok 

dengan bola dilambungkan sendiri dan dilanjutkan 

dilambungkan oleh teman, dilakukan sambil bergerak maju 

mundur 

b. Cara II 

 Melakukan passing bawah perorangan / berpasangan / 

kelompok  dengan bola dilambungkan sendiri dan dilanjutkan 

dilambungkan oleh teman, dilakukan sambil bergerak maju 

mundur 

c. Cara III 

 Jumlah pemain 16 orang masing-masing regu 8 pemain untuk 

satu tim. 

 Pada lapangan tengah diberi net ( pembatas ) 

 Awal permainan salah satu regu melambungkan bola ke arah 

lawan. 

 Lapangan yang digunakan lapangan voli 

 Peraturan : 

- Pemain boleh melakukan passing atas dua kali 

- Sentuhan bola setiap regu boleh dari dua kali 

 

Pada proses pembelajarannya dapat digunakan strategi 

pelaksanaan dengan menggunakan model penugasan dan 

resiprokal/timbal-balik , sebagai berikut : 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

tugas/penugasan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas  

 peserta didik mempelajari tugas ajar dan indikator 

keberhasilannya 

 peserta didik memperkirakan waktu yang diperlukan 

untuk mencapai ketuntasan tugas ajar 
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 peserta didik melaksanakan tugas ajar sesuai dengan 

target waktu yang telah ditentukan sendiri 

 bagi peserta didik yang belum mampu mencapai target 

belajar sesuai dengan alokasi waktunya, maka mereka 

diberi kesempatan untuk memperbaiki target waktu. 

 bagi peserta didik yang telah berhasil mencapai target 

sesuai dengan waktu atau lebih cepat, maka mereka 

diberi kesempatan untuk mencoba tugas berikutnya. 

 

 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 

resiprokal/timbal-balik 

 guru mengatur peserta didik agar berpasang-pasangan 

 guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas 

dan indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  

 peserta didik mempelajari tugas dan indikator 

keberhasilannya 

 peserta didik membagi tugas, siapa yang pertama kali 

menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pengamat 

 peserta didik melaksanakan tugas , dan berganti peran 

bilamana pelaku sudah berhasil melakukan tugas sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan 

Langkah III : Penutup pembelajaran (15 menit) 

- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa dan selesai 

 

Pertemuan III  

Langkah I : Pendahuluan (15 menit) 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

passing atas dan bawah . 
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Langkah II : Inti pembelajaran (50 menit) 

Pada proses pembelajaran passing atas dan bawah, dapat dilakukan 

beberapa cara, yaitu : 

a. Cara I 

Melakukan pasing atas perorangan / berpasangan / kelompok 

dengan bola dilambungkan sendiri dan dilanjutkan dilambungkan 

oleh teman, dilakukan sambil bergerak ke kanan dan kiri 

b. Cara II 

Melakukan pas bawah perorangan / berpasangan / kelompok 

dengan bola dilambungkan sendiri dan dilanjutkan dilambungkan 

oleh teman, dilakukan sambil bergerak ke kanan dan kiri 

c. Cara III 

      Bermain bola voli dengan peraturan yang dimodifikasi 

 Jumlah pemain 16 orang masing-masing regu 8 pemain 

untuk satu tim. 

 Pada lapangan tengah diberi net ( pembatas ) 

 Awal permainan salah satu regu melambungkan bola ke 

arah lawan. 

 Lapangan yang digunakan lapangan voli 

 Peraturan : 

- Pemain boleh melakukan pass atas dua kali 

- Sentuhan bola setiap regu boleh dari dua kali 

Langkah III : Penutup pembelajaran (15 menit) 

- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa dan selesai 

 

E. Sumber Belajar 

- Bola 

- Lapangan voli 

- Buku teks 

- Buku referensi 

- Pluit 
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F. Penilaian 

 

 

 1. Teknik penilaian:  

a. Tes contoh kinerja (psikomotor):   

 Lakukan teknik dasar passing atas dan passing bawah ( di 

tempat, bergerak maju mundur dan bergerak ke kanan ke 

kiri) ! 

 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas tes contoh kerja peserta , 

dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 50 

  Jumlah skor maksimal 

 

Indikator 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen 
Instrumen 

 

Melakukan 

passing atas dan 

pass bawah 

menggunakan 

bola voli 

 

Tes praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

Tes contoh 

kinerja 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

singkat 

 

 

Lembar  

observasi 

kerjasama 

 

Lakukan teknik dasar 

passing atas dan passing 

bawah ( di tempat, 

bergerak maju mundur 

dan bergerak ke kanan 

ke kiri) !  

 

Sebutkan posisi tangan 

dan lengan saat 

melakukan passing atas 

dan bawah 

 

 

 

Melakukan kerja sama 
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b. Tes observasi (afektif):   

Mainkan permainan bola voli  dengan peraturan yang 

telah dimodifikasi. Melakukan kerja sama,   toleransi, 

memecahkan masalah, menghargai teman dan keberanian  

  Keterangan: 

Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, 

setiap peserta  menunjukkan atau menampilkan perilaku yang 

diharapkan.  Tiap perilaku yang di cek ( √ ) memdapat nilai 1 

 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 

  Jumlah skor maksimal 

   

c. Tes tertulis (kognitif): 

Jawab secara lisan, tertulis atau peragakan dengan baik, 

pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep gerak dalam 

permainan bola voli. (Sebutkan posisi tangan dan lengan 

saat melakukan passing atas dan bawah) ! 

 

Keterangan: 

Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban peserta , dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

 Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 20 

    Jumlah skor maksimal 

 

d. Nilai akhir yang diperoleh peserta didik = 

 

 

 

 

Nilai tes contoh kinerja + Nilai tes observasi +Nilai tes tertulis atau lisan 
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2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN  

TES CONTOH KINERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN BOLAVOLI 

 

 

 

RUBRIK PENILAIAN 

TES  OBSERVASI PERILAKU DALAM PERMAINAN BOLAVOLI 

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Bekerja sama dengan pemain teman satu tim 
 

2.  Berani mengambil tindakan   

3.  Toleransi  

4.  Memecahkan masalah  

5.  Menghargai teman  

6. Keberanian  

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 6  

 

 

 

Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

 

1.  Sumber gerakan passing atas dari bahu 

2.  Perkenaan bola pada tangan saat melakukan 

passing atas mengenai jari jari tangan 

3.   Sumber gerakan  passing dari bahu 

4.   Perkenaan bola pada tangan saat melakukan 

passing bawah mengenai lengan bagian bawah 

5.  Arah bola hasil melakukan passing atas dan bawah 

melengkung (parabola) 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  
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RUBRIK PENILAIAN  

KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN BOLA VOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan yang diajukan 

Kualitas 

Jawaban 

1 2 3 4 

 

1.  Bagaimana posisi tangan saat mengenai bola pada 

passing atas? 

2.  Bagaimana posisi tangan saat perkenaan bola pada 

passing bawah ?  

3.  Bagaimana arah bola hasil dari passing atas dan 

bawah? 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12  

Mengetahui,   

Kepala Sekolah 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

______________________ 
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