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Petunjuk Ujian 

1) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban ! 

2) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda angap paling mudah ! 

 

Naskah Soal Ujian 

 

1. Jelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam 

 pembentukan karakteristik peserta didik 

2. Sebagai pengajar atau pendidik, bagaimana cara kita menghadapi siswa atau 

siswi yang kurang percaya diri, karena seperti yang kita ketahui percaya diri 

merupakan aspek paling penting pada diri seseorang. 

3. Menurut pendapat anda Bagaimana mengatasi remaja yang telah memasuki 

tahap dewasa terapi tidak mengalami perubahan sikap dan psikis! 

4. Perbedaan antara remaja dengan dewasa secara teori sudah dijelaskan tetapi, 

apakah teori itu sudah pasti benar? Lalu bagaimana cara kita membedakan 

antara orang dewasa dan remaja? 

5. Dalam pertumbuhan remaja apakah peran tenaga pendidik berpengaruh besar 

dalam  pertumbuhan dan perkembangan psikologis remaja dalam pendidikan? 

6. Bagaimana pertumbuhan fisik dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi? 
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1. Setiap individu akan mengalami perkembangan dalam segala aspek. 

jelaskan bagaimana perkembangan Fisik, Penyesuaian Diri, Emosi dan 

Perkembangan Kognitif yang Anda alami. Uraiakan berdasarkan 

pengalaman Anda sendiri! (skor maksimal 20) 

2. Dalam membahas mengenai tahapan dalam perkembangan ada banyak 

teori yang membahas tahap-tahap perkembangan. Coba jelaskan tahapan 

perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud, dan akbibat yang akan 

timbul ketika seseorang tidak menyelesaikan tahap perkembangannya 

dengan baik. (skor maksimal 20) 

3. Setiap perkembangan yang dialami peserta didik mengalami 

perkembangan yang berbeda-beda. Jelaskan hal yang menyebabkan 

perbedaan yang dialami peserta didik di bidang Psiko-Motorik, Inteligensi, 

Kecakapan Bahasa!? (skor maksimal 20) 

4. Untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki peserta 

didik pada jenjang SMA dikenal dengan SKKPD mencakup 11 aspek 

perkembangan, antara lain landasan religius, perilaku etis, kematangan 

emosi, intelektual, tanggung jawab sosial dan pengembangan diri. 

Mengapa demikian? Jelaskan! (skor maksimal 20) 

5. Coba perhatikan lingkungan sekitar anda, dalam era pandemi yang tak 

kunjung selesai pastinya sedikit/banyak akan berpengaruh pada 

lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana kondisi perkembanganan anak-

anak dilingkungan anda, dan juga berikan gambaran kemungkinan solusi 

yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak bisa melaksanakan tugas 

perkembangannya dengan baik. 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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