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1. Pengertian keadilan menurut socrates adalah: 
a. Keadilan diproyeksikan kepada manusia, jika manusia mampu mengendalikan 

akalnya 
b. Keadilan diproyeksikan kepada pemerintah, jika pemerintah dapat menjalankan 

kewajibannya dengan baik 
c. Keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia 
d. Keadilan terjadi jika manusia dapat melaksanakan peranannya masing-masing

 
2. Keadilan berasal dari : 

a. Keadilan manusia dan keadilan Tuhan 
b. Keadilan hasil renungan dan keadilan ideology  
c. Keadilan mutlak dan keadilan relative 
d. a, b dan c salah semua 

 
3. Di bawah ini contoh keadilan subordinasi, kecuali : 

a. Dosen atau ilmuwan memperoleh gelar ”Doktor Honoris Causa” 
b. Setiap warga Negara wajib berpartisipasi dalam pembangunan 
c. Pemberian penghargaan kalpataru kepada orang yang berjasa memelihara 

kelestarian alam 
d. Presiden mengeluarkan Surat Keputusan kepada Departemen-departemen 

 
4. Yang tidak termasuk keadilan manusia adalah: 

a. Keadilan sunordinasi 
b. Keadilan subtitusi 
c. Keadilan moral 
d. Keadilan komutatif 

 
5. Aspek-aspek hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang menyebabkan manusia 

bersikap curang , kecuali : 
a. Aspek budaya, tehnik, peradaban, social 
b. Aspek budaya, peradaban, seni, ekonomi 
c. Aspek karya, filsafat, agama, hukum 
d. Aspek budaya, tehnik, seni, social 

 
6. Keadilan distribusi disebut juga : 

a. Keadilan manusia 
b. Keadilan sunordinasi 
c. Keadilan superordinasi 
d. Keadilan koordinasi 

 
7. Keadilan di Indonesia merupakan salah satu landasan Negara, karena keadilan itu 

sendiri tercantum dalam : 
a. TAP MPR RI No. III/MPR/1978 
b. UUD 1945 
c. GBHN 
d. Pancasila

 
8. Pandangan hidup berasal dari: 

a. Agama, kebudayaan, hasil renungan 
b. Agama, tradisi, kelompok elit 
c. Politik Negara, kelompok elit, kebudayaan 
d. Politik Negara, hasil renungan, agama 
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9. Pandangan hidup yang dianut Negara-negara di dunia adalah : 

a. Komunisme, Rasialisme, Sosialisme, Religius, Liberalisme 
b. Komunisme, Sosialisme, Religius, Liberlisme, sosialis-Religius 
c. Komunisme, Apartheit, Religius, Rasialisme, Liberalisme 
d. Komunisme, Individualisme, Religius, Sosialisme, Sosialis-Religius 

 
10. Negara Irak, Turki, Mesir, Libya adalah negara-negara yang menganut pandangan hidup 

: 
a. Sosialisme 
b. Komunisme 
c. Religius 
d. Sosialis-Religius

 
11. Unsur-unsur pandangan hidup adalah : 

a. Cita-cita, kebajikan, usaha, keyakinan 
b. Cita-cita, kebajikan, kerja keras, kepercayaan 
c. Cita-cita, pancasila, Ideologi, Bakat 
d. Cita-cita, sifat manusia, kepercayaan, Pancasila 

 
12. Unsur kepercayaan terdiri dari tiga aliran filsafat yaitu Naturalisme, Intelektualisme, 

Intelektualisme-Naturalisme dikemukakan oleh : 
a. Prof. Dr. Djoyodiguno 
b. Prof. Dr. Koentjoroningrat 
c. Prof. Dr. Harun Nasution 
d. Prof. Notonagoro 

 
13. Kebajikan manusia karena manusia adalah gejala alam atau kekuatan proses alamiah, 

disebut juga pandangan hidup : 
a. Komunisme 
b. Sosialisme 
c. Liberalisme 
d. Religius
 
 
 

14. Adanya tanggung jawab itu, berarti selalu ada : 
a. Kesadaran akan kewajiban 
b. Kesadaran sebagai manusia 
c. Tingkah laku atau perbuatan 
d. Perbuatan yang salah 

 
15. Pengorbanan kepada keluarga berdasarkan atas : 

a. Ketentuan dan cinta 
b. Cinta dan keharusan 
c. Ikatan sesuatu dan ketentuan 
d. Cinta dan ikatan sesuatu 

 
16. Pengertian pengorbanan kepada agama adalah : 

a. Merelakan seluruh jiwa dan raga untuk patuh kepada Tuhan 
b. Menjalankan ibadah agar mendapat pujian 
c. Karena merupakan beban hidup 
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d. Karena merasa terdesak 
 
17. Hubungan kewajiban dan tanggung jawab adalah : 

a. Fungsi dan kesadaran 
b. Fungsi dan kepercayaan 
c. Kesadaran dan keyakinan 
d. Fungsi dan keyakinan 

 
18. Dalam kehidupan keluarga, pengabdian dan pengorbanan justru lebih diutamakan, 

karena : 
a. Keluarga menuntut pengabdian dan pengorbanan 
b. Lambang kesetiaan, cinta kasih, penghormatan 
c. Untuk kelangsungan hidup keluarga 
d. Tanpa pengabdian dan pengorbanan keluarga itu akan rapuh 

 
19. Pengorbanan adalah : 

a. Menunjukkan pada perbuatan 
b. Menunjukkan pada tingkah laku 
c. Menunjukkan pada pemberian sesuatu 
d. Menunjukkan pada keikhlasan 

 
20. Contoh kecemasan Obyektif adalah : 

a. Dididik secara ketat oleh orang tuanya 
b. Takut pada karet gelang 
c. Anak mudah tersinggung 
d. Merasa dirinya cantik 

 
21. Macam-macam kecemasan dikemukakan oleh : 

a. Ariestoteles 
b. Socrates 
c. Sigmund Frued 
d. Plato 

 
22.  Sebab-sebab orang yang terasing : 

a. Orang frustasi 
b. Sombong atau congkak 
c. Tidak tenang 
d. Mudah tersinggung 

 
23. Sebab-sebab ketidakpastian, kecuali : 

a. Regresi, agresi, proyeksi, keadaan emosi 
b. Pobhia, komputasi, hysteria, halusinasi 
c. Obsesi, phobia. keadaan, emosi, hysteria 
d. Delusi, halusinasi, komputasi, obsesi 

 
24. Orang yang menganggap dirinya Jendral, Keturunan Raden disebut gejala : 

a. Delusi keagungan  
b. Delusi persekusi 
c. Delusi Melancholis 
d. Obsesi

 
25. Gejala-gejala kecemasan neuritis, kecuali : 
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a. Takut pada bayangannya sendiri 
b. Phobia 
c. akut pada bahaya luar 
d. Gugup, gagap dan gemetar 

 
26. Orang yang mengalami halusinasi disebabkan oleh : 

a. Tuduhan dari orang lain 
b. Benci pada seseorang 
c. Obat dan minuman keras 
d. Keadaan emosi 

 
27. Kebutuhan manusia itu terdiri dari survival, savety, be loving and love, status, self 

actualization adalah menurut : 
a. Gabriel Marcel 
b. Abraham Maslow 
c. Sigmund Frued 
d. salah semua 

 
28. Harapan ada pada setiap manusia dan harapan itu sendiri tergantung pada : 

a. Kemampuan manusia 
b. Lingkungan hidup 
c. Pengalaman 
d. Benar semua 

 
29. Setiap kambing berkaki empat 
 Otong adalah seekor kambing 
 kesimpulan : Otong  berkaki empat 
 Nilai kebenaran di atas termasuk teori kebenaran : 

a. Teori Pragmatis 
b. Teori Konsistensi 
c. Teori Korespondensi 
d. Teori hubungan 

 
30. Ibu Kiky sangat rindu pada anaknya yang ada di luar negeri. Tiap hari melamun, sedih, 

menangis, marah-marah, melihat foto anaknya terus menerus. Ibu Kiky terkena gejala : 
a. Histeria 
b. Delusia melancholis 
c. Halusinasi 
d. Obsesi 

 
31. Ada 2 hal yang mendorong orang hidup bergaul dengan manusia lain yaitu : 

a. Dorongan kodrat 
b. Dorongan kebutuhan hidup 
c. Dorongan emosi 
d. Jawaban a dan b benar 

 
32. Sifat, keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah menjelma dalam diri manusia sejak 

manusia diciptakan oleh Tuhan, disebut : 
a. Kodrat 
b. Bakat hidup 
c. Kebudayaan 
d. Kebutuhan
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33. Perbedaan manusia dengan mahluk lain adalah : 

a. Manusia dan hewan memiliki kodrat 
b. Manusia memiliki budi dan kehendak 
c. Manusia berkembang seperti tumbuhan 
d. Hewan memiliki tenaga yang kuat 

 
34. Menurut Abraham Maslow sesuai dengan kodratnya harapan manusia atau kebutuhan 

manusia terdiri atas, kecuali : 
a. Survival & Safety 
b. The Loving and Love 
c. Status & Self Actualization 
d. Information & Technlogy 

 
35. Dr. Yuyun Suria Sumantri, ada 3 teori kebenaran sebagai berikut, kecuali : 

a. Teori Konflik / Kompetition 
b. Teori Koherensi / Konsistensi 
c. Teori Korespondensi 
d. Teori Pragmatis 
 

36. Gejala-gejala orang emosi, kecuali : 
a. Gelisah 
b. Tertawa terbahak-bahak 
c. Kurang nafsu makan 
d. Tenang dan berfikir positif 

 
37. Orang yang menguntil barang-barang di toko padahal secara materi ia mampu membeli 

dan dilakukan secara berulang-ulang disebut : 
a. Delusi 
b. Dispomania 
c. Obsesif 
d. Kleptomania

 
38. Orang gelisan karena takut bayanganya sendiri itu tergolong gelisah : 

a. Obyektif 
b. Neoritis 
c. Moral 
d. Obsevasi

 
39. Orang yang latah, gagap, meniru gaya orang lain tanpa disadari, adalah jenis  

kecemasan : 
a. Obyektif 
b. Moral 
c. Neorotik 
d. Subyektif 

 
40. Yang tidak termasuk keadilan manusian adalah: 

a. Tidak peduli, berfikir negatif, takwa, tenang  
b. Sikap dingin, beribadah, sabar, takut 
c. Percaya, takwa, pasrah, tenang 
d. Sedih, menangis, takut, acuh 
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41. Delusi adalah fikiran yang tidak beres, tidak memakai akal sehat, tidak sesuai kenyataan, 
keyakinan palsu, ada 3 jenis delusi, kecuali : 
a. Delusi persehusi 
b. Delusi keagungan 
c. Delusi melanekot 
d. Delusi romantik 

 
42. Dalam masyarakat ada pelapisan sosial, yang kaya sekali, yang sedang-sedang dan 

yang miskin, hal ini dibedakan atas : 
a. Ukuran kekayaan 
b. Ukuran kekuasaan 
c. Ukuran kehormatan 
d. Ukuran kesehatan 

 
43. Masalah stres dikenal ada 3 tingkatan dan kadar yaitu  : 

a. Stres mahabesar, stress situasional 
b. Stres kronik / kronis 
c. Stres individu, stres sosial 
d. Jawaban a dan b benar 

 
44. Sters dapat dihindari dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali : 

a. Tenangkan emosi dan pikiran 
b. Bersikap ramah & positif pada setiap orang 
c. Selesaikan pekerjaan satu persatu 
d. Menangis, teriak-teriak, marah pada semua orang 

 
45. Menurut Dr. Frans Von Magnis ada 3 unsur kesadaran moral, kecuali  : 

a. Perasaan wajib 
b. Perasaan rasional 
c. Perasaan kebebasan 
d. Perasaan berkuasa 

 
 
46. Faktor-faktor yang menentukan tingkah laku seseorang adalah : 

a. Pembawaan, lingkungan pengalaman 
b. Individu, sosial, sekolah 
c. Agama. ideologi, norma 
d. Islam, Kristen, Hindu 

 
47. Pembalasan dalam keadilan dapat bersifat positif & negatif, yang bersifat positif wujudnya 

berupa : 
a. Siksaan, kerja paksa, pemukulan 
b. Pujian, imbalan, penghargaan 
c. Grasi, amnesti, aboli, rehabilitasi 
d. Keadilan perdata, keadilan pidana 

 
48. Simbol Dewi Keadilan di Yunani Kuno digambarkan sebagai berikut, kecuali : 

a. Seorang wanita membawa timbangan 
b. Memegang pedang 
c. Mata tertutup kain 
d. Menggunakan baju pesta yang megah 
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49. Hukum positif yaitu : 
a. Hukum yang berlaku saat ini dan bersifat adil serta sesuai martabat manusia 
b. Hukum bersifat rohani yang berlaku pada suatu masyarakat adat, hukumannya 

berupa pengucilan 
c. Hukum yang melanggar kejahatan, pembunuhan, penyiksaan 
d. Hukum yang berdasarkan atas penciptanya yaitu Yang Maha Esa 

 
50. Tuntutan keadilan mempunyai 2 arti yaitu : 

a. Arti formal & ari material 
b. Arti subyektif & arti obyektif 
c. Ari budaya & arti sosial 
d. arti jasmani & arti rohani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kunci jawaban : 
1. b 
2. a 
3. d 
4. c 
5. a 
6. c 
7. b 
8. a 
9. d 
10. c 
11. a 
12. c 
13. a 
14. a 
15. d 
16. a 
17. c 
18. d 
19. c 
20. a 
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21. c 
22. b 
23. a 
24. a 
25. b 
26. c 
27. b 
28. d 
29. b 
30. b 
31. d 
32. a 
33. b 
34. d 
35. a 
36. d 
37. d 
38. b 
39. c 
40. c 
41. d 
42. a 
43. d 
44. d 
45. d 
46. a 
47. b  
48. d 
49. a 
50. a 


