
 

1. Suatu penyakit yang simtomnya dapat dikenali dari suatu diagnose, baik dengan 

menggunakan indera atau menggunakan alat-alat bantu tertentu dalam suatu diagnostic, 

secara khusus disease yang berdimensi: 

a. Biologic  

b. Anatomic 

c. Sosiologik 

d. Analgesic 

e. Psikologik   

2. Peran sakit hanya dilakukan dan diakui masyarakatnya jika sesuai dengan pertimbangan 

nilai, keyakinan, dan norma sosialnya. Oleh karena itu, sakit dapat berdimensi: 

a. Objektif-kulturalistik 

b. Subyektif-kulturalistik 

c. Objektif-psikiatrik 

d. Subjektif-psikiatrik 

e. Subjektif-pediatrik   

3. Bagaimana posisi titik sehat dan titik sakit dalam keadaan yang bersifat kontinum? 

a. Berada pada satu titik ekstrim yang sama/sejajar 

b. Berada pada dua titik ekstrim yang berlawanan 

c. Titik sehat lebih dominan daripada titik sakit 

d. Titik sakit lebih dominan daripada titik sehat 

e. Keempat jawaban benar 

 

4. Semua orang dituntut untuk melakukan peran tertentu sesuai dengan keadaannya. Peran 

yang harus dilakukan oleh seseorang yang berada dalam tingkatan sehat dan sakit disebut 

... 

a. Health Roles 

b. Sick Roles 

c. Health and Sick Rules 

d. Health and Sick Roles 

e. Sick and Health Rules 

 

5. Yang termasuk cirri-ciri penderita psikopat adalah: 

a. Tidak bisa dipercaya 

b. Egosentris 

c. Munafik 

d. Super egonya lemah 

e. Grilli      

6. Gejala utama penderita psikosa paranoid adalah: 

a. Halusinasi 



b. Hemiplegic 

c. Amnesia 

d. Depresi 

e. Waham curiga   

7. Jelaskan perbedaan antara Human Development dan Developmental Psychology! 

8. Sebutkan dan jelaskan tahapan perkembangan individu mulai masa konsepsi (pra-lahir) 

sampai dengan masa tua! 

9. Jelaskan dengan singkat tugas kelompok yang saudara presentasikan!   

10. Disediakan gangguan perkembangan psikologis di bawah ini: 

 F81.0 Gangguan membaca khas 

 F81.1 Gangguan mengeja khas 

 F81.2 Gangguan berhitung khas 

 F81.3 Gangguan belajar campuran 

 F81.8 Gangguan perkembangan belajar lainnya  

 F81.9 Gangguan perkembangan belajar YTT 

Dari berbagai macam jenis gangguan diatas, termasuk kedalam kategori gangguan .... 

a) Gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa 

b) Gangguan perkembangan belajar khas 

c) Gangguan pekembangan khas campuran 

d) Gangguan perkembangan pervasif  

e) Gangguan perkembangan psikologis lainnyaBiokimiawi, faali, dan perilaku 

 


