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1. Kebutuhan yang paling mendasar menurut MASLOW adalah……. 

 a. kebutuhan rasa aman 

 b. kebutuhan kasih sayang 

 c. kebutuhan fisiologi 

 d. kebutuhan psikologi. 

2.   Pada level konvensional, menurut KOHLBERG, anak akan menentukan baik-

buruknya suatunperilaku didasarkan pada …… 

 a. kata hati 

 b. hasil pengujian kritis 

 c. menyenangkan atau menyakitkan 

 d. kesesuaian dengan harapan kelompok. 

3. Salah satu teknik yang lazim digunakan untuk melihat pola hubungan sosial siswa 

adalah…. 

a. sosiometri 

b. angket 

c. observasi 

d. jejak pendapat 

4. Dalam kondisi tidak tersedianya data hasil tes psikologi, seorang guru dapat 

memprediksi bakat seorang sisa dengan cara : 

a.mempelajari perkembangan prestasi yang dicapai siswa 

b. melihat minat dan citacita siswa 

c. mempelajari lingkungan dan prestasi keluarga siswa 

d. membandingkan prestasi siswa dengan siswa lain 

5. Proses perkembangan individu berlangsung secara bertahap. Prinsip ini 

mengimplikasikan bahwa program pendidikan hendaknya disusun dengan prinsip 

sbb; kecuali: 

a. Maju berkelanjutan 

b. Berangsur dari yang mudah menuju sulit 

c. Bertahap dari konkrit ke abstrak 

d. Berjenjang dari yang sederhana ke kompleks 

6.  Kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan pada fase tertentu akan 

mengakibatkan .. 

a. terhambatnya perkembangan selanjutnya 

b. mandegnya perkembangan 

c. dikuasainya aspek-aspek perkembangan 

d. perkembangan akan berhenti 

7. Seorang siswa digolongkan underachiever bila … 

a. tidak dapat mewujudkan tugas perkembangannya 

b. tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan 

c. tidak dapat mencapai prestasi yang seharusnya bias dicapai 

d. tidak menguasai pelajaran tertentu 

 

 



8. Cara seseorang memandang dirinya sendiri baik itu mencakup aspek fisik, 

kepribadian dsb, disebut… 

a. konsep diri 

b. aktualisasi diri 

c. pemahaman diri 

d. cinta diri 

9. Beberapa tipe ABK memiliki kepribadian yang introvert dengan cirri sebagai 

berikut;kecuali : 

a. sukar diselami batinnya 

b. takut pada orang 

c. mudah mempengaruhi 

d. kurang pandai bergaul 

10. Perkembangan Moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, kecuali … 

a. pendidikan langsung 

b. pendidikan tidak langsung 

c. identitas 

d. trial and error 

11. Proses penananman nilai sosial pada setiap individu berlangsung sejak lahir 

hingga dewasa melalui cara berikut ini, kecuali: 

a. imitasi 

b. identifikasi 

c. intimidasi 

d. internalisasi 

12.  Menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah, 

adalah ciri tahap perkembangan … 

a. realisasi moral 

b. formal oprasional 

c. masa transisi 

d. konkrit oprasional 

13. Perkembangan kepribadian pada ABK sangat dipengaruhi oleh : 

a. tingkat kecacatannya 

b. tingkat usianya 

c. penerimaan lingkungan terhadap dirinya 

d. pendidikan yang diberikan 

14. Penanganan utama dalam pembentukan moral dan kepribadian ABK adalah: 

a. keteladanan dari orangtua 

b. pendidikan di sekolah 

c. penerimaan masyarakat 

d. pendidikan agama 

15. Tokoh yang memperknalkan istilah kecerdasan emosional adalah: 

a. DAVID WESCHLER 

b. DANIEL GOLEMAN 

c. DANIEL AMSTRONG 

d. DAVID GARDNER 
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