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Soal:
1. Bola voli berasal dari negara mana ? a. Amerika;  b. Inggris;   c. Perancis;  d. Swiss.
2. Kantor Pusat FIVB berada di mana ? a. Lausanne Swiss;   b. New York Amerika; c.

Paris Perancis;  d. Tokio Jepang.
3. Di Indonesia, klub bola voli resmi bernaung di mana ? a. PP PBVSI;  b. Pengprov

PBVSI;  c. Pengkab/Pengkot PBVSI;  d. Tergantung karakteristik daerah.
4. Mana yang tidak mempengaruhi prestasi bola voli putra Asia ? a. Blok boleh masuk di

atas lapangan lawan;  c. Road/antena dipasang di atas garis samping bagian luar;  c.
bola pertama tidak ada double, berbunyi tidak mati;  d. Nomor dada di bagian tengah.

5. Siapa yang membawa permainan bolavoli ke Indonesia ? a. Tentara Jepang;  b.
Pedagang-pedagang China;  c. Tentara dan guru Pendidikan Jasmani Belanda; d.
Tentara Portugal.

6. Berapa panjang garis diagonal setengah lapangan bola voli ? a. 12,71 cm;  b. 12,72 cm;
c. 12,73 cm;  d. 12,74 cm.

7. Berapa perpanjangan garis serang di luar lapangan yang putus-putus ? a. 170 cm;  b.
175 cm;   c. 180 cm;  d. 185 cm.

8. Berapa ukuran kotak/daerah untuk pemanasan ?      a. 2x2 m;      b. 3x3 m;     c. 2x3 m;
d. 4x4 m.



9. Mana yang diperbolehkan ? a. Server ketika meloncat ujung kaki sedikit menyentuh
garis belakang;  b. Pemain belakang ketika loncat smes ujung kaki sedikit menyentuh
garis serang;  b. Libero ketika umpan dengan jari-jari tangan kakinya sedikit menyentuh
garis serang; d. ke dua kaki pemain menginjak garis di bawah net.

10. Berapa besar tekanan udara dalam bola pada peraturan resmi FIVB ? a. 0,300 –
0,325 kg/cm2 ;   b. 0,350 – 0,365 kg/cm2 ;   c. 0,450 – 0,465 kg/cm2; d. 0,465 – 0,475
kg/cm2.

11. Berapa tinggi nomor dada dan nomor punggung ? a. 12 / 15 cm;  b. 15 / 20 cm; c. 17 /
20  cm;   d. 20 / 25 cm.

12. Berapa jumlah pemain maksimal termasuk libero yang diperbolehkan ? a. 12 orang;  b.
13 orang;  c. 14 orang; d. 15 orang.

13. Berapa nomor dada yang diperbolehkan dalam pertandingan resmi ? a. 1-12;   b. 1-14;
c. 1-18;    d. 1-20.

14. Apakah libero boleh menjadi kapten regu atau kapten bermain ? a. Boleh;   b. Tidak
boleh;  c. Boleh asal sudah ditentukan dalam technical meeting; d. Boleh jika kapten
sebelumnya berhalangan.

15. Apakah suatu tim boleh boleh membawa pemain 13 orang tetapi tidak menggunakan
libero ? a. Boleh;  b. Tidak boleh;   c. Boleh asal sudah ditentukan dalam technical
meeting;   d. Dinyatakan diskualifikasi.

16. Setelah bola pertama meluncas ke luar, ke arah samping lapangan lawan, kemudian
akan diambil pemain seregunya, tetapi secara sengaja diganggu oleh pemain lawan,
bagaimana sikap wasit ? a. Diulang;  b. Pemain yang mengganggu dinyatakan salah;  c.
Bola tetap mati;  d. Pemain yang menghalangi diperingatkan.

17. Seorang pemain masuk daerah lawan lewat bawah net, tetapi kedua telapak kakinya
masih menyentuh garis bawah net, bagaimana sikap wasit ? a. Dinyatakan mati;  b.
Dinyatakan tidak mati;  c. Dinyatakan mati kalau mengganggu lawan;  d. Permainan
diulang.

18. Jika bagaimana pemain yang menyentuh net dinyatakan mati ? a. Menyentuh seluruh
net;  b. Hanya menyentuh dibagian pita putih; c. Semua dinyatakan tidak mati;  d. Rally
diulang.

19. Bagaimana reaksi wasit  jika ada pemain dengan sengaja menyentuh net di bawah pita
putih ? a. Dinyatakan tidak mati:  b. Dinyatakan mati karena pelecehan;   c. Hanya
diperingatkan;  d. Rally diulang.

20. Pemain melakukan blok tetapi tertipu lawan, atau diumpankan ketempat lain, sehingga
pemain menyentuh net sedikit di pita putih bagian atas net, bagaimana sikap wasit ? a.
Tetap dinyatakan mati;   b. Dinyatakan tidak mati;   c. Hanya diperingatkan;  d. Yang ke
dua dinyatakan mati.

21. Jika bola luncas ke tribun penonton, apakah pemain boleh memainkan  bola dengan
bantuan naik ke tribun ?  a. Boleh;    b. Tidak boleh;    c. Tergantung penjelasan saat
undian;  d. Ketentuan dalam technical meeting.

22. Seorang pemain melakukan servis, karena diganggu penonton servisnya gagal,
bagaimana sikap wasit ? a. Servis diulang;  b. Salahnya server;  c. Servis tetap
dianggap gagal;  d . Diulang dan minta keamanan.

23. Berapa kali pergantian resmi dalam satu set ? a. 3 kali;    b. 4 kali;   c. 5 kali;  d. 6 kali.
24. Berapa kali pergantian istimewa dalam satu pertandingan ? a. 1 kali;   b. 2 kali;   c. Tak

terbatas menurut pemain yang cedera;  d. Terserah pemberian wasit.
25. Suatu tim hanya membawa enam pemain tanpa libero, tiba-tiba ada satu orang pemain

yang cedera, bagaimana sikap wasit ? a. Tim tersebut dianggap kalah dalam set
tersebut;   b. Ditunggu 3 menit jika tidak sembuh dianggap kalah;  c. Dipanggilkan
PPPK;  d. Boleh main 5 orang.



26. Siapa yang boleh menanyakan ke wasit tentang nomor berapa yang mestinya
melakukan servis ?  a. Pelatih; b. Semua pemain boleh;   c. Kapten bermain;  d. Kapten
regu.

27. Berapa interval waktu antar set I s.d. IV ? a. 2 menit;   b. 2,5 menit;  c 3 menit; d. 5
menit.

28. Ketika bermain, siapa saja yang boleh berdiri memberi instruksi kepada pemain ? a.
Semua offical;  b. Coach dan asisten coach;  c. Hanya coach; d. Semua tidak boleh
berdiri.

29. Jika seorang coach berhalangan hadir, maka tugasnya  digantikan siapa ? a.
Dirangkap kapten;   b. Terserah kaptennya;  c. Otomatis ke asisten coach.  D. Atas
permintaan kapten regu ke wasit dilimpahkan ke asisten coach.

30. Seorang libero mengumpan dengan passing atas, sedang bola berada di atas daerah
serang, libero meloncat dari belakang garis serang tetapi jatuhnya di daerah serang,
bola dipukul oleh temannya pada ketinggian di atas net, bagaimana sikap wasit ? a.
Umpan libero sah;  b. Umpan libero tidak sah;  c. Ragu-ragu diulang;  d. Libero
diperingatkan.

31. Bagi pemain yang terkena kartu merah sanksinya apa ? a. Pindah bola lawan tidak
mendapatkan point;  b. Pindah bola lawan mendapat poin;  c. Duduk di kursi yang telah
disediakan selama pertandingan; d. duduk di kursi pertandingan selama satu set.

32. Dimana letak tim dengan kode A pada scoresheet di set pertama ? a. Sebelah kiri
wasit satu;  b. Sebelah kiri scorer;   c. Sebelah kanan wasit dua; d. Sebelah kanan
scorer.

33. Bagaimana penulisan score/point untuk pergantian pemain ? a. Points tim yang
meminta pergantian di depan;  b. Point lawan yang meminta pergantian di depan;  c.
Point tim A di depan;  d. Point tim B di depan.

34. Waktu yang digunakan untuk setiap set akan di tuliskan di mana ? a. Start time;  b.
End time;  c. Duration; d. Mate ending time.

35. Pengisian bagian result untuk score akhir tiap set , dituliskan pada bagian kolom apa ?
a. Kolom P;  b. Kolom W;  c. Kolom S;  d. Kolom T.

36. Pengisian nama pelatih tim, pada lembar score sheet di mana ? a. Lajur M;  b. lajur C;
c. Lajur AC; d. Lajur T.

37. Mana yang bukan syarat menjadi wasit bolavoli ? a. Bermoral Pancasila; b. Bersifat
ksatria;  c. Menjunjung tinggi sportivitas;  d. Menjunjung tinggi penghormatan.

38. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wasit ketika memimpin pertandingan ? a.
Memihak;  b. Terampil;  c. Cerdas;  d. Jujur.

39. Seorang wasit bolavoli harus mempunyai sikap bagaimana ? a. Menjadi suritauladan di
masyarakat;  b. Menjadi suri tauladan waktu bertugas;    c. Menjadi suritauladan
kepada penggemar bolavoli;  d. a,b,c benar.

40. Siapa yang berhak memberi tugas wasit nasional di even nasional ? a. Komisi wasit
PBVSI Pengkab;  b. Komisi wasit PBVSI Pengkot; c. PP Perwasitan;   d. Dewan
perwasitan.

41. Siapa yang dapat memberi sangsi kepada wasit yang melanggar kode etik perwasitan ?
a. Komisaris perwasitan; b. Dewan perwasitan;  c. Komisi perwasitan; d. Komite
perwasitan.

42. Pada suatu kejuaraan di pekan olahraga, berapa kali batas maksimal satu tim boleh
bertanding ?  a. 5 kali;   b. 6 kali;  c. 8 kali; d. 10 kali.

43. Berapa jumlah pertandingan dalam kejuaraan bola voli yang menggunakan sistem
gugur, diikuti 27 klub, dan hadiah hanya untuk juara I, II, dan III ? a. 20 pertandingan;  b.
24 pertandingan;   c. 27 pertandingan;  d. 32 pertandingan.



44. Kejuaraan diikuti oleh 16 klub, dibagi menjadi 4 pool, dan pada setiap pool dilaksanaan
setengah kompetisi. Selanjutnya setiap pool diambil dua dan menggunakan sistem
gugur yang mempertandingkan juga untuk merebut juara III. Berapa jumlah
pertandingannya ? a. 24 pertandingan; b. 28 pertandingan; c. 30 pertandingan;  d. 32
pertandingan.

45. Jika kejuaraan diikuti 16 klub, dibagi menjadi pool A, B, C, D, melakukan pertandingan
setengah kompetisi, dan diambil dua tim. Selanjutnya dua tim dari pool A dan dua tim
dari pool B dijadikan satu di pool X melakukan pertandingan setengah kompetisi. Tim
yang pernah bertanding tidak dipertandingkan lagi, untuk menentukan urutan juara di
pool selanjutnya menggunakan hasil pertandingan sebelumnya. Cara tersebut disebut
sistem apa ? a. Setengah kompetisi terbatas; b. Sistem kombinasi;  c. Sistem gugur
ganda; d. sistem Olimpiade Beijing.

46. Kejuaraan sering disebut menggunakan sistem Olympiade, yang mana ? a. Setengah
kompetisi terbatas;  b. Di perempat final mempertandingkan 1-4, 2-3 dari dua pool;  c.
Di setiap pool isi tiga tim kemudian sistem gugur; d. Satu tim dinyatakan gugur setelah
dua kali kalah.

47. Isyarat kesalahan mana yang dilakukan wasit jika servis kena net dan tidak masuk ?
a. Tangan wasit menunjuk ke lantai;  b. Tangan wasit memegang net;   c. Telapak
tangan wasit ke depan kepala sepert isyarat stop dan digoyangkan; d. Tidak perlu
diberikan isyarat.

48. Jika pemain melakukan smes di bola ke tiga kena net, mantul kena badan yang
melakukan smes tersebut, bagaimana isyarat wasit ? a. Mengangkat tangan
menunjukkan empat jari,  b. Mengangkat tangan menunjukkan dua jari;  b. Tidak perlu
isyarat;  d. Menunjuk lantai.

49. Jika tangan dari samping bergerak ke atas kepala dengan telapak menghadap ke
bawah, merupakan isyarat untuk apa ? a. Over blok;  b. Pemain belakang ketika loncat
smes  kaki menyentuh daerah serang; c. Servis melewati tabir dari ke tiga temannya di
depan;  d. Libero melakukan umpan dengan jari-jari tangan dari daerah belakang.

50. Tangan satu mengepal merupakan isyarat nomor punggung berapa ? a. Lima;  b.
Delapan; c. Sepuluh; d. Dua puluh;
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