
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 1w 
1. Urutkan hirarki kebutuhan Maslow! 
A. Aktualisasi diri – sosial – keamanan – fisiologis – keamanan – harga diri 
B. Fisiologis – keamanan – sosial – harga diri – aktualisasi diri 
C. Keamanan – sosial – harga diri – fisiologis – aktualisasi diri 
D. Sosial – harga diri – fisiologis- keamanan- aktualisasi diri 
Jawaban: B 
2. Berikut tiga unsur kepribadian manusia menurut Sigmund Freud, 
kecuali… 
A. Power ego 
B. Super ego 
C. Id 
D. Ego 
Jawaban: A 
3. Manusia sebagai individu adalah subyek yang otonom atau… 
A. Pendapat terbatas 
B. Saling menghargai 
C. Berbudaya 
D. Bebas berkreasi 
Jawaban: D 
  Reply 
 

 
sdoriza 31m 
85 
  Reply 
 

 
Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 1w 
1. Secara teologis, daya yang bekerja secara spiritual yaitu… 
A. Hayat 
B. Ruh 
C. Jasad 
D. Nafs 
Jawaban : B 



2. Menurut Dr. Kuypers, kegiatan manusia dapat digolongkan ke dalam 
tiga golongan utama secara hakiki, kecuali… 
A. Kegiatannya bersifat sosial 
B. Kegiatannya bersifat sosial 
C. Kegiatannya bersifat ketuhanan 
D. Kegiatannya bersifat individual 
Jawaban : A 
3. Yang merupakan jenis-jenis kepribadian seseorang menurut Hipocrates 
(460-375) adalah… 
A. Introvert 
B. Ekstrovert 
C. Ambivert 
D. Melankolik 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 30m 
85 
  Reply 
 

 
Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 1w 
2. Menurut Dr. Kuypers, kegiatan manusia dapat digolongkan ke dalam 
tiga golongan utama secara hakiki, kecuali… 
A. Kegiatannya bersifat atheis 
B. Kegiatannya bersifat sosial 
C. Kegiatannya bersifat ketuhanan 
D. Kegiatannya bersifat individual 
Jawaban : A 
  Reply 
 



 
Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 1w 
1. Tidak hanya manusia yang memiliki jiwa tetapi, tetapi semua mahluk 
hidup merupakan penjelasan atau pandangan dari? 
A. Plato 
B. Aristoteles 
C. Dercates 
D. Durkheim 
Jawaban : B 
2. Yang bukan termasuk golongan kegiatan menurut Dr. Kuypers adalah… 
A. Kegiatan-kegiatan yang bersifat individual 
B. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial 
C. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan 
D. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ke Tuhanan 
Jawaban : C 
3. Faktor yang dibawa individu sejak lahir, yang merupakan faktor 
keturunan, adalah faktor? 
A. Individu 
B. Keturunan 
C. Fenotip 
D. Genotip 
Jawaban : D 
  Reply 
 

 
sdoriza 30m 
85 
  Reply 
 

 
Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 1w 



Nama : Aliya Syalikha Desriane 
Nim : 5545162862 
1. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam pandangan 
teologis dan filosopis tentang konsep manusia yaitu manusia terdiri dari 4 
unsur yang saling berintegrasi antara satu dan yang lainnya 
yaitu,KECUALI 
A. Jasad, yaitu badan kasar manusia yang nampak dari luar diri 
B. Hayat, mengandung unsur hidup yang di tandai dengan gerak 
C. Ruh, daya yang bergerak secara spiritual 
D. Manusia itu sendiri 
Jawaban: D 
2. Manusia sebagai makhluk individu. 
Manusia yaitu berasal dari kata Latin “individum”yang berarti? 
A. Tidak terbagi atau satu kesatuan dalam jasmani dan rohani, unsur fisik 
dan pisikhis, unsur raga dan jiwa. 
B. Individu adalah perpaduan antara faktor genotip yaitu, faktor yang 
dibawa sejak lahir merupakan faktor keturunan. 
C.Faktor fenotif yaitu, faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat 
berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. 
D. Manusia individu adalah subyek yang mudah berkreasi 
Jawaban: A 
3. Manusia sebagai makhluk sosial 
Manusia sudah pasti tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan 
orang lain dari sejak lahir hingga meninggal. Pengertian di atas merupakan 
konsep manusia sebagai makhluk sosial. Yang tidak termasuk di dalamnya 
adalah 
A. Pedoman makhluk sosial dilandasi dengan norma sosial (agama, susila, 
kesopanan dan hukum). 
B.Sebagai makhluk sosial manusia bersifat dinamis yang bersifat di 
pengaruhi dan mempengaruhi. 
C. Manusia sebagai individu ialah subyek yang otonom atau bebas 
berkreasi 
D. Maka manusia beraktualisasi untuk mencapai segala keinginannya. 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 30m 
84 



  Reply 
 

 
Dinda Rizky Tri Buana (5545164313) 1w 
1. Yang termasuk penjelasan dari jenis yang dikemukakan oleh hipocrates 
adalah …. ( jawaban C) 
a. Jenis introvert 
b. Jenis ekstrovert 
c. Jenis fragmatik 
d. Jenis ambivert 
2. Jiwa manusia mempunyai 3 macam daya atau kemampuan trikotomi. 
Hal ini merupakan pandangan dari …. ( jawaban D) 
a. Carl G Yung 
b. Abraham Maslow 
c. Aristoteles 
d. Plato 
3. Yang dimaksud dengan super ego menurut Sigmund Freud adalah …. ( 
jawaban B) 
a. Suatu keinginan yang belum bisa dicapai 
b. Aspek yang menjadi penyaring 
c. Komponen kepribadian yang bertanggung jawab 
d. Sebagai pelaksana 
  Reply 
 

 
sdoriza 30m 
84 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik (5545161804) 1w 



1.  Yang bukan termasuk empat unsur manusia adalah… 
A. Jasad 
B. Ruh 
C. Hayat 
D. Keturunan 
Jawaban: D 
2. Tingkah laku menurut Carl G. Yung dapat dibagi menjadi tiga yaitu… 
A. Introvert, ekstrovert, ambivert 
B. Sanguinis, ambivert, kholerik 
C. Sanguinis, ekstrovert, kholerik 
D. Introvert, ekstrovert, inbivert 
Jawaban : B 
3. Yang bukan karakteristik sistem kepribadian menurut Freud adalah… 
A. Id 
B. Ide 
C. Ego 
D. Super Ego 
Jawaban : B 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik(5545161804) 1w 
1.  Yang bukan termasuk empat unsur manusia adalah… 
A. Jasad 
B. Ruh 
C. Hayat 
D. Keturunan 
Jawaban: D 
2. Tingkah laku menurut Carl G. Yung dapat dibagi menjadi tiga yaitu… 
A. Introvert, ekstrovert, ambivert 
B. Introvert, ekstrovert, ambivert 
C. Sanguinis, ekstrovert, kholerik 
D. Introvert, ekstrovert, inbivert 
Jawaban : B 
3. Yang bukan karakteristik sistem kepribadian menurut Freud adalah… 
A. Id 
B. Ide 
C. Ego 
D. Super Ego 



Jawaban : B 
  Reply 
 

 
sdoriza 29m 
84 
  Reply 
 

 
Luluk Udiarti (5545165068) 1w 
1. Carl G. Young menggolongkan tingkah laku atau karakteristik psikologis 
ada 3, kecuali… 
a. Jenis Introvert 
b. Jenis Ekstrovert 
c. Jenis Ambivert 
d. Jenis Ekspovert 
jawaban : D 
2. Menurut Sigmund Freud kepribadian manusia mengandung 3 unsur, 
kecuali… 
a. Id 
b. Super Id 
c. Super Ego 
d. Ego 
Jawaban : B 
3. Menurut Pandangan siapa yang mengataka “hanya manusia yang 
memiliki jiwa, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak memiliki jiwa” ? 
a. Plato 
b. Aristotle 
c. Dr. Kupres 
d. Prof. Aulia Sidique 
Jawaban : A 
  Reply 
 



 
sdoriza 29m 
83 
  Reply 
 

 
Rizki Iskandar (5545165138) 1w 
1. Berikut ini secara teologis dan filosofis manusia terdiri dari 4 unsur yaitu, 
kecuali.? 
a. Jasad 
b. Ruhania 
c. Hayat 
d. Sistem (d) 
2. Peran manusia dalam kehidupan adalah sebagai khalifa fi muka bumi, 
berikut salah satu peran manusia dalam peran sosial adalah? 
a. Gotong royong (a) 
b. Deskriminasi 
c. Apathis 
d. individualis 
3. “Tidak hanya manusia yang memiliki jiwa tetapi semua mahluk 
hidup(hewan dan tumbuhan)”. Merupakan pandangan manusia dari.? 
a. Plato (1400 SM) 
b. Aristoteles (b) 
c. Max Weber 
d. Descartes (1596-1650) 
  Reply 
 

 
sdoriza 29m 
83 
  Reply 



 

 
Arif Novianto "5545164395" 1w 
1. Sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan 
aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau 
masyarakat adalah pengertian dari 
a. Generalisasi 
b. Harmonisasi 
c. Sosialisasi 
d. Penanaman nilai 
Jawaban : c 
2. kontak sosial dapat terjadi dalam tiga bentuk 
a. adanya orang perorangan 
b. ada orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya 
c. antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya 
d. a, b, c benar 
Jawaban : d 
3. Filsafat merupakan sumber ilmu pengeatahuan alam maupun sosial. 
Hakekat dari ilmu filsafat adalah mempersoalkan …… 
a. asal-usul ilmu pengetahuan 
b. hidup dan kehidupan manusia didunia 
c. rasa ingin tahu manusia mengenai dunia 
d. pencabangan ilmu pengetahuan 
e.penelaahan alam sekitar dan perkembangannya 
Jawaban : b 
  Reply 
 

 
sdoriza 29m 
83 
  Reply 
 



 
Sahara dwi yunita (5545165398) 1w 
1. Carl G Yung mengolonggkan tingkah laku menjadi 3, kecuali? 
A. Jenis introvert 
B. Jenis ekstrovert 
C. Jenis ambivert 
D. Jenis humanis 
(Jawaban D) 
2. Dalam hirarki kebutuhan maslow, piramid tertinggi adalah? 
A. Fisiologis 
B. Sosial 
C. Aktualisasi diri 
D. Harga diri 
(Jawaban C) 
3. Sebutkan jenis melankolik pada kepribadian seseorang yang dijelaskan 
oleh hipocrates? 
A. Sangat periang, dipengaruhi sebagian terbesar oleh darah 
B. Pemarah, cepat bereaksi , banyak dipengaruhi empedu kuning 
C. Sedih, murung , banyak dipengaruhi oleh empedu hitam 
D. Lamban , tak bersemangat, yang paling berpengaruh kelenjar ludah 
(Jawaban C) 
  Reply 
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DADAN 5545165116 1w 
1.-Kegiatan kegiatannya yang bersifat individual 



;-Kegiatan-kegiatannya yang bersifatsosial 
-Kegiatannya yang bersifat ke Tuhanan 
Pernyataan diatas merupakan tokoh dari dari 
A.Plato 
B.sigmund freud 
c.Dr Kuypers 
D.aristoteles 
jawaban : C 
2 fator yang dibawa individu sejak lahir, yang merupakan faktor 
keturunan.merupakan penehgrtian dari faktor….? 
A.faktor fenotip 
B.faktor Genotif 
C.faktor kreatif 
D.faktor campuran 
JAWABAN: B 
3.Berrikut ini norma norma yang berlaku dalam kehidupan massyarakat 
yaitu , kecuali ? 
a. Norma agama 
b. norma hukum 
c. norma sosial 
d. norma khusus 
JAWABAN:D 
  Reply 
 

 
sdoriza 28m 
82 
  Reply 
 

 
Syelviana Wati (5545163414) 1w 
1. mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak adalah pengertian 
dari….. 
A. Jasad 
B. Hayat 



C. Ruh 
D. Nafs 
(Jawaban B) 
2. Salah satu tokoh ada yang menggolongkan tingkah laku atau 
karakteristik psikologi menjadi 3, yaitu Introvert, ekstrovert dan ambivert. 
Siapa kah tokoh yang berkata demikian? 
A. Dr. Kuypers 
B. Plato 
C. Freud 
D. Carl G yung 
(Jawaban D) 
3. Proses belajar manusia baik secara informal, formal, maupun nonformal 
disebut elemen? ….. 
A. interaksi 
B. Sosialisasi 
C. Introvert 
D. Ekstrovert 
(Jawaban B) 
  Reply 
 

 
sdoriza 28m 
82 
  Reply 
 

 
Nur Aulia Sidik(5545161804) 1w 
1.  Yang bukan termasuk empat unsur manusia adalah… 
A. Jasad 
B. Ruh 
C. Hayat 
D. Keturunan 
Jawaban: D 
2. Tingkah laku menurut Carl G. Yung dapat dibagi menjadi tiga yaitu… 
A. Introvert, ekstrovert, ambivert 



B. Introvert, ekstrovert, ambivert 
C. Sanguinis, ekstrovert, kholerik 
D. Introvert, ekstrovert, inbivert 
Jawaban : B 
3. Yang bukan karakteristik sistem kepribadian menurut Freud adalah… 
A. Id 
B. Ide 
C. Ego 
D. Super Ego 
Jawaban : B 
  Reply 
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81 
  Reply 
 

 
Chairunnisa Novita Sari 1w 
1) Faktor genotip adalah faktor yang… 
A. Di bawa sejak lahir 
B. Di bawa dadakan 
C. Tidak ada bawaan 
D. Setengah bawaan 
*jawaban A 
2) unsur kepribadian ada 3, kecuali… 
A. Id 
B. Mood 
C. Ego 
D. Super ego 
*jawaban B 
3) 4 unsur yang saling terintegrasi, yang tepat ialah… 
A. Nafas 
B. Jasad 
C. Suara 



D. Rambut 
*jawaban B 
  Reply 
 

 
sdoriza 27m 
81 
  Reply 
 

 
anugrah fauzi (2415150538 ) 1w 
1. mengandung unsur yang ditandai dengan gerak adalah pengertian dari? 
a. jasad 
b. hayat 
c. ruh 
d. nafs 
jawabannya b. 
2. Menurut Platojiwa manusia terbagi menjadi 2 yaitu ? 
a. sensitif dan non-sensitif 
b. sensitif dan intelektif 
c. sensitif dan posesive 
d. intelektif dan non-intelektif 
jawabannya b. 
3. secara etimologis manusia berasal dari bahasa latin yaitu ? 
a. individu 
b. individium 
c. individual 
d. individualism 
jawabannya b. 
  Reply 
 



 
sdoriza 27m 
81 
  Reply 
 

 
Ridha Trianovianti (5545163600) 1w 
1. konsep manusia secara teologis dan filosofis terdiri dari empat unsur 
diantaranya kecuali …. 
A. nafs 
B. jasad 
C. ruh 
D .basyar 
jawaban (D) 
2. satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir adalah … 
A . id 
B. ego 
C. super ego 
D, genetik 
jawaban ( A ) 
3. Carl G Yung menggolongkan tingkah laku atau karakter psikologis 
menjadi 3 yaitu kecuali …. 
A. jenis introvert 
B. jenis ekstrovert 
C. jenis ambivert 
D. jenis eksbivert 
jawaban ( D ) 
  Reply 
 

 
sdoriza 27m 



80 
  Reply 
 

 
Jihan Salsabila (5545164320) 1w 
1. bahwa hanya manusia yang 
memiliki jiwa, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak 
memiliki jiwa. 
Pernyataan diatas merupakan salah satu gagasan tentang manusia yang 
dikemukakan oleh? 
A. aristoteles 
B. plato 
C. Ki hajar dewantoro 
D. eric ericson 
E. soekarno 
(jawaban B) 
2. Mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan dan 
perlu pertolongan orang lain? 
A. Manusia sebagai makhluk sosial 
B. manusia tidak punya pendirian 
C. manusia hanya bergantung kepada orang lain 
D. manusia tidak mandiri 
E. manusia yang percaya diri 
(jawaban A) 
3. menurut piramida hirarki kebutuhan yang dikemukakan oleh marslow, 
yang termasuk kebutuhan primer yaitu ? 
A. kenyamanan dan kebutuhan 
B. kepatuhan dan kerapihan 
C. kebersihan dan sosial 
D. keamanan dan fisiologis 
E. kerapihan dan aktualisasi diri 
(jawaban D) 
  Reply 
 

 



sdoriza 27m 
80 
  Reply 
 

 
Silmi Hakim (5545162898) 1w 
1. Hanya manusia yang memiliki jiwa sedangkan makhluk hidup lainnya 
tidak memiliki jiwa, di kemukakan oleh.. 
a. Plato 
b. Aristoteles 
c. Dr. kuypers 
d. Descartes 
Jawaban : A 
2. Tidak hanya manusia yang miliki jiwa tetapi semua makhluk hidup juga 
memiliki jiwa, di kemukakan oleh… 
a. Descartes 
b. Aristoteles 
c. Descartes 
d. Dr. kuypers 
Jawaban : B 
3. Menurut Sigmund Freud kepribadian manusia mengandung 3 unsur, 
yaitu… 
a. Manusia, berfikir, kritis 
b. Masyarakat, budaya, kesejahteraan 
c. Id, ego, dan super ego 
d. Kesejahteraan, keluarga, masyarakat 
Jawaban : C 
  Reply 
 

 
sdoriza 26m 
80 
  Reply 
 



 
Dwi Kemala Sari 1w 
Dwi Kemala Sari, 5545163405 
1. Manusia sebagai individu adalah … 
a. subyek yang otonom atau bebas berkreasi 
b. subyek yang terikat 
c. sebagai makhluk sosial memiliki posisi sesuai statusnya di dalam 
masyarakat 
d. sebagai makhluk yang bernafas 
Jawaban : A 
2. Berikut ini adalah hirarki kebutuhan Maslow, Kecuali … 
a. Sosial 
b. Aktualisasi diri 
c. Kebudayaan sendiri 
d. Harga diri 
Jawaban : C 
3. Sebagai makhluk sosial, manusia bersifat … 
a. Pribadi 
b. Dinamis 
c. Baik 
d. Kelompok 
Jawaban: B 
  Reply 
 

 
sdoriza 26m 
79 
  Reply 
 

 
Puji Noer Hikmah - 5545163886 1w 



Puji Noer Hikmah (5545163886) 
1. Yang termasuk unsur yang terdapat dalam diri manusia, kecuali… 
a. Nafs 
b. Surga 
c. Hayat 
d. Ruh 
Jawaban : b. Surga 
2. S. al-Kahfi:110, al-Hijr:33, S. al-Ahzab: 72, S. al-Zumar:27 istilah … 
dalam Al-Que’an. 
a. Manusia 
b. Hewan 
c. Harta 
d. Surga 
Jawaban : a. manusia 
3. Aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral 
dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat mana 
yang dirasa benar dan salah. Merupakan pengertian… 
a. id 
b. ego 
c. superego 
d. naturalism 
Jawaban : c. superego 
  Reply 
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  Reply 
 

 
febyrivana 1w 
feby rivana isnaeni (5545163901) pkk 2016 
1.Faktor genotip adalah fator yang dibawa individu 
sejak lahir, yang merupakan faktor keturunan. Sementara 
itu, faktor fenotip adalah faktor…? 



a. alam 
b. lingkungan 
c. keluarga 
d. persahabatan (jawabannnya b) 
2. Carl G Yung ( 1875-1961) menggolongkan tingkah laku atau 
karakteristik psikologis menjadi 3 apa saja? 
a. introvert,ekstrovert,ambivert 
b. ekstrovert,pervovert,introvert 
c. introvert,ambisi, ekstropert 
d.ekstropert dan introvert (jawabannya a) 
3.Jenis Introvert ialah terutama dalam keadaan emosional atau 
konflik orang dengan kepribadian ini cendrung untuk…? 
a. bersenang senang 
b. suka marah marah 
c. periang 
d. pemalu,penyendiri dan menarik diri (jawabannya d) 
  Reply 
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Ika Murnia Wati 1w 
Ika Murnia Wati_8105133100 
Bab 2 
1. Yang tidak termasuk ke dalam tiga segi utama manusia adalah….. 
a. Manusia sebagai makhluk individu 
b. Manusia sebagai makhluk sosial 
c. Manusia sebagai makhluk ber-Tuhan-an 
d. Manusia yang mandiri 
Jawaban: D 
2. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial yaitu….. 
a. Kesadaran akan keberdayaan manusia bila seorang diri 



b. Kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain 
c. Penghargaan akan hak sendiri 
d. Ketaatan terhadap norma- norma yang dianggap benar sendiri 
Jawaban: B 
3. Pandangan Aristoteles berkaitan dengan manusia sebagai makhluk 
ciptaan Tuha memiliki 3 aspek, kecuali……. 
a. Aspek organic 
b. Aspek psikologis 
c. Aspek fisiologis 
d. Aspek sosial 
Jawaban: C 
  Reply 
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78 
  Reply 
 

 
Dewi rahmawati (6315133521) 1w 
1. Manusia sebagai makhluk sosial 
a. Homo sapiens 
b. Homo erectus 
c. Homo socius 
d. Homo phobia 
Jawaban: c 
2. Berikut ini alasan manusia dikatakan sebagai makhluk individu, 
kecuali… 
a. Menusia memiliki kesatuan yang terbatas 
b. Unsur roh dan nyawa 
c. Unsur fisik dan psikis 
d. Unsur raga dan jiwa 
Jawaban: a 
3. Manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat yang lain sehingga 
harus selalu bersimpati satu sama lain, terutama untuk menciptakan 



masyarakat hamonis disebut…. 
a. Makhluk sosial 
b. Makhluk ekonomi 
c. Makhluk individu 
d. Makhluk hidup 
Jawaban: a 
  Reply 
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78 
  Reply 
 

 
Dea Mawarni 1w 
Dea Mawarni_5235127218 
1. Dalam teelogi Islam, ada beberapa konsep kemanusian yang 
merupakan konsep kemanusiaan yang merujuk pada sifat spiritual 
manusia adalah …… 
a. Basyar 
b. Al- insan 
c. Al- nas 
d. Ruh 
Jawaban: B 
2. Secara individu sebagai makhluk sosial memiliki posisi adalah: 
a. Sebagai makhlukyang sangat tinggi 
b. sebagai anggota masyarakat 
c. Sesuai di dalam masyarakat 
d. Merupakan satu kesatuan 
Jawaban: B 
3. Pada zaman Yunani kuno, Hipocrates berpendapat ada kepribadian 
seorang yang dipengaruhi proses faalidi di dalam tubuh, yaitu jenis 
kholerik, makasifat jenis kholerik adalah…… 
a. Periang 
b. Murung 



c. Sedih 
d. Pemarah/ cepet bereaksi 
Jawaban: D 
  Reply 
 

 
sdoriza 10m 
78 
  Reply 
 

 
Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 1w 
1. Sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan 
aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau 
masyarakat adalah pengertian dari? 
A. Generalisasi 
B. Harmonisasi 
C. Sosialisasi 
D. Penanaman nilai 
Jawaban : C 
2. Media sosialisasi untuk anak – anak adalah, kecuali.. 
A. Orang Tua 
B. Teman Sekolah 
C. Teman Bermain 
D. Mainan 
Jawaban : D 
3. Tujuan adanya sosialisasi adalah, kecuali.. 
A. Agar individu dapat mendapatkan ilmu pengetahuan 
B. Agar individu tersebut dapat Berkomunikasi secara efektif 
C. Dapat mengendalikan diri 
D. Menjadi lebih buruk 
Jawaban : D 
4. Yang termasuk unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Horton dan 
Hunt adalah … 
a. Memiliki kepercayaan,sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama 



b. Kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama 
c. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentngan utama 
d. Menempati suatu kawasan 
Jawaban : C 
  Reply 
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Naufal abdurrahman 5545162473 1w 
1.Apa itu hirarki kebutuhan Maslow dan urutkan dengan benar. 
A. Aktualisasi diri – sosial – keamanan – fisiologis – keamanan – harga diri 
B. Keamanan – sosial – harga diri – fisiologis – aktualisasi diri 
C. Fisiologis – keamana – sosial – harga diri – aktualisasi diri 
D. Fisiologis – keamanan – fisiolog- keamanan- aktualisasi diri 
Jawaban: C 
2. Sebutkan tiga unsur kepribadian manusia yang bukan menurut Sigmund 
Freud. 
A. Ego 
B. Super ego 
C. Id 
D. Power ego 
Jawaban: D 
3. Manusia sebagai individu adalah subyek yang otonom atau… 
A. Pendapat terbatas 
B. Saling menghargai 
C. Bebas berkreasi 
D. Berbudaya 
Jawaban: C 
  Reply 
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Bayu Tresna Aji 5545164611 1w 
Bayu Tresna Aji 
5545164611 
1.Secara teologis, manusia terdiri dari empat unsur yang 
saling terintegrasi antara satu sama lainnya.yaitu.. 
a.ruh 
b.Jasad & Nafs 
c.Hayat 
d.semua Benar 
Jawaban : d 
2.jiwa manusia mempunyai 3 
macam daya/kemampuan (trikotomi), yaitu: kecerdasan, 
kemauan, dan nafsu perasaan adalah teori yang dijelaskan oleh.. 
a.Plato 
b.Aristoteles 
c.Piage 
d.Sigmund Freud 
Jawaban: A 
3.kegiatan-kegiatan manusia dapat 
digolongkan ke dalam tiga golongan utama secara hakiki, 
yaitu: 
1) Kegiatan kegiatannya yang bersifat individual; 
2) Kegiatan-kegiatannya yang bersifat sosial; dan 
3) Kegiatannya yang bersifat ke Tuhanan 
adalah teori yang dijelaskan oleh… 
a.Plato 
b.Aristosteles 
C.Dr. Kuypers 
d.Semua Benar 



Jawaban; C 
  Reply 
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Muhamad Syathiri Ramdhan (6315133518) (FIK) 1w 
1. Secara teologis, manusia terdiri dari empat unsur yang saling 
terintegrasi antara satu sama lainnya. Dalam salah satu unsur yang 
menjelaskan tentang manusia mengandung unsur hidup yang ditandai 
dengan gerak merupakan penjelasan dari salah satu adalah… 
a. Jasad 
b. Hayat 
c. Ruh Daya 
d. Nafs 
Jawaban : B 
2. Menurut pandangan siapakah yang mengatakan bahwa hanya manusia 
memiliki jiwa, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak memiliki jiwa… 
a. Plato 
b. Aristoteles 
c. Descartes 
d. Socrates 
Jawaban : A 
3. Komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani 
dengan realitas merupakan penjelasan dari unsur… 
a. Id 
b. Super id 
c. Ego 
d. Super ego 
Jawaban : C 
  Reply 
 



 
sdoriza 9m 
76 
  Reply 
 

 
Farid Pujiono 1w 
Nama : Farid Pujiono 
Noreg : 3425163475 
Email : faridpujiono257@gmail.com 
1. Diri atau ke-aku-an yaitu kesadaran tentang diri manusia. Pernyataan 
tersebut merupakan pengertian dari… 
A. Nafs 
B. Ruh 
C. Hayat 
D. Jasad 
Jawaban : A 
2. Manusia terdiri dari dua macam zat yang berbeda secara hakiki yaitu res 
cogitans atau zat yang dapat berpikir, dan res extensa atau zat yang 
mempunyai keluasan. Peryataan tersebut merupakan pendapat dari 
seorang tokoh yaitu… 
A. Aristoteles 
B. Descartes 
C. Dr. Kuypers 
D. Plato 
Jawaban : B 
3. Ada 4 elemen – elemen kunci manusia sebagai makhluk sosial, kecuali 
… 
A. Interaksi 
B. Sosialisasi 
C. Akulturasi – Asimilasi 
D. Adaptasi 
Jawaban : D 
  Reply 
 



 
sdoriza 9m 
76 
  Reply 
 

 
Fathurrohman 1w 
Fathurrohman 
3425164344 
qturdinamiz.22@gmail.com 
1. manusia selau bekerjasama dengan orang lainjika akan memenuhi 
kebutuhan, hal ini mencerninkan bahwa manusia adalah makhluk… 
a. sosial 
b. saling membutuhkan 
c. gotong royong 
d. lemah 
jawaban : A 
2. bergotong royong untuk memperbaiki sarana untuk kepentingan umum 
merupakan sifat manusia sebagai makhluk… 
a. ekonomi 
b. sosial 
c. homo homini lupus 
d. homo fable 
jawaban : B 
3. berikut ini yang merupakan ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah.. 
a.dalam melakukan tindakan didasar pada kepentingan bersama 
b. bertindak berdasarkan gengsi 
c. dalam melakukan tindakan selalu mempertimbangkan kepentingan 
orang lain 
d. dalam melakukan tindakan didasar pada kepentingan sendiri 
jawaban : A 
  Reply 
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Agustinus Yoga 1w 
Agustinus Yoga Pamungkas 
2415153037 
1. Manakah yang bukan termasuk dari empat unsur yang saling 
terintegritasi antara satu sama lainnya secara teologis? 
a. Jasad 
b. Hayat 
c. Ruh 
d. Sukma 
jawaban : D 
2. Dalam teologi islam ada tiga istilah yang merujuk kepada unsur 
mannusia, yaitu.. 
a. basyar, al-Insan, dan al-Nas 
b. basyar, jasad, dan ruh 
c. hayat, al-Insan, dan ruh 
d. basyar, nafs, dan ruh 
jawaban : A 
3. Hanya manusia yang memiliki jiwa, sedangkan makhluk hidup yang 
lainnya tidak memiliki jiwa. merupakan pendapat dari? 
a. Aristoteles 
b. Descartes 
c. Plato 
d. Kuypers 
jawaban : C 
  Reply 
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Ahmad niamullah 1w 
Ahmad Niamullah (6825137208) 
1. secara etimologis manusia berasal dari bahasa latin yaitu ? 
a. individu 
b. individium 
c. individual 
d. individualism 
jawabannya B 
2. Carl G Yung mengolonggkan tingkah laku menjadi 3, kecuali? 
A. Jenis introvert 
B. Jenis ekstrovert 
C. Jenis ambivert 
D. Jenis humanis 
Jawabannya D 
3.  Yang bukan termasuk empat unsur manusia adalah… 
A. Jasad 
B. Ruh 
C. Hayat 
D. Keturunan 
Jawabannya D 
  Reply 
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Louisiana Wattimena (2415153403) 1w 
1. Menurut Sigmund Freud kepribadian manusia mengantung 3 unsur, 
kecuali … 
a. Id 
b. Ego 
c. Bego 
d. Super Ego 
Jawaban : C 
2. Lamban, tak bersemangat, yang paling berpengaruh pada kelenjar 
ludah. merupakan pemaparan teori Hipocrates pada jenis kepribadian … 
a. Sanguinis 
b. Fragmatik 
c. Melankolik 
d. Kholerik 
Jawaban : B 
3. Menurut Carl G. Yung seorang yang cenderung menarik diri dan 
menyendiri disebut … 
a. Introvert 
b. Ekstrovert 
c. Trovert 
d. Ambivert 
Jawab : A 
  Reply 
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Muhammad Farhan Adyn 6d 
1. Faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian suatu individu 
ialah…. 
A. Genotip 
B. Fenotip 
C. Genotip & Fenotip 
D. Genotip & Lingkungan 
Jawaban: C 
2. Sifat khas yang hanya dimiliki oleh manusia dari makhluk hidup lainnya 
ialah… 
A. Otonom 
B. Terikat 
C. Naluri 
D. Insting 
Jawaban: A 
3. Berikut ini kebutuhan aling primer menurut Hirarki KebutuhanMaslow 
ialah.. 
A. Harga diri 
B. Fisiologis 
C. Aktualisasi diri 
D. Keamanan 
Jawaban: B 
  Reply 
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