
1.     Sebagai upaya melakukan assesment dalam proses pelaksanaannya adalah 

hubungan psikologi klinis dengan mata kuliah…………….. 

a.     Psikoterapi 

b.    Psikologi Abnormal 

c.     Psikodiagnostik 

d.    Kesehatan Mental 

 

2.     Dengan melihat bagaimana seorang mampu mengatasi kecemasannya adalah 

salah satu bentuk dari perspektif……………………. 

a.     General Psikologi 

b.    Differential Psikologi 

c.     Personological Psikologi 

d.    Abnormal Psikologi 

 

3.     Manusia bereaksi secara reaktif maupun proaktif adalah salah satu 

dari………. 

a.     Ruang Lingkup Psikologi Klinis 

b.    Perspektif Psikologi Klinis 

c.   Asumsi Psikologi Klinis 

d.    Faktor penting dalam Psikologi Klinis 

 

4.     Bagaimana urutan proses dari assesment klinis…………… 

a.     Planning data collection prosedur – collecting assesment data – data 

processing & hypothesis formation – communicating assesment data 

 

5.     Penekanan assesment berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali……… 

a.     Latar belakang lingkungan sosial dan keluarga 

b.    Persepsi terhadap diri dan realita 

c.     Riwayat secara genetis dan fisiologi 

d.    Hubungan profesional antara psikolog dengan klien 

 

6.     Bagaimana gambaran persepsi terhadap realitas menurut konsep sehat dalam 

psikologi klinis……………………… 

a.     Berorientasi pada masa yang akan datang 

b.    Bebas, dapat berempati dengan lingkungan 

c.     Memiliki keseimbangan, tidak konflik, tidak cemas, kuat terhadap stres 

d.    Bisa membuat keputusan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan, 

memikirkan resiko dari langkah yang diambil 

 



7.     Fokus dalam model therapeutic dalam intervensi Kesehatan mental 

adalah…… 

a.     Menekankan pada kondisi distres individu dan mengacu pada konsep medis 

dan penyakit psikiatrik 

b.    Mengacu pada kepribadian, psikopatologi dan intervensi psikologis, serta 

peduli dengan well being individu 

c.     Membantu melewati masa krisis dan mengembangkan kompetensi sosial 

d.    Berpartisipasi langsung terhadap kondisi yang menyebabkan timbulnya 

gangguan atau masalah di dalam masyarakat. 

 

 

 

8.     Prinsip dasar defenisi wawancara psikologi klinis menurut Flanagan adalah 

berikut ini………. 

a.     Tujuan interviewer adalah untuk mengevaluasi, mengurangi distress, atau 

beberapa kombinasi dari cara-cara evaluasi dan menolong 

b.    Perilaku interviewer yang spesifik sangat tergantung pada apa yang 

direncanakan interviewer 

c.     Meletakkan kerangka kerja untuk membantu klien melalui konseling atau 

psikoterapi 

d.    Interviewer menggunakan active listening skill untuk memahami dan 

berkomunikasi pada klien 

 

9.     Jenis wawancara manakah yang sangat di utamakan………… 

a.     The Intake interview 

b.    The Diagnostic Interview 

c.     The Social history / Case History Interview 

d.    Interview With Informants 

 

10.                        Memulihkan ketenangan klien, memberikan informasi dan 

merencanakan langkah selanjutnya adalah fokus aktivitas dalam sesi tahapan 

interview, yaitu………………….. 

a.     Opening Phase 

b.    The Middle Portion 

c.     Inquiry Phase 

d.    The Final Phase 


