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SOAL TRY OUT UKDI 9 OKTOBER 2010 
 

1. Seorang perempuan datang ke praktek dokter 
sambil menangis tersedu-sedu. Ia bercerita 
kepada dokter mengenai penyakitnya namun 
masih dengan suara terbata-bata. Apa yang 
sebaiknya dokter katakan …. 
a. sebaiknya ibu tenang dulu 
b. ada yang bisa saya bantu bu 
c. mungkin ibu sebaiknya menunggu dulu di 

luar 
d. apa yang ibu keluhkan saat ini 
e. ibu jangan menangis di sini 

2. Seorang wanita 57 tahun datang ke praktek 
dokter umum dengan keluhan penglihatannya 
berkabut. Pemeriksaan awal sebaiknya yang 
dilakukan untuk membantu menegakkan 
diagnosis adalah ….. 
a. shadow tes 
b. funduskopi 
c. snellen chart 
d. kampimeter 
e. perimeter 

3. Seorang wanita 30 tahun, muntah darah. 
Riwayat hepatitis B kronis. Pada pemeriksaan 
fisik didapatkan KU lemah, TD=140/90 
mmHg, N=98x/m, konjungtiva pucat, rambut 
ketiak (-), spider nevi (+), peranjakan 5 cm. 
Kemungkinan penyebab hematemesis …… 
a. Sindrom Mallroy 
b. Esofagitis 
c. Perporasi ulkus gaster 
d. Perporasi ulkus duodenum 
e. Pecahnya varises esofagus 

4. Seorang wanita 37 tahun datang dengan 
keluhan keputihan seperti susu kental. Gatal 
pada kemaluan, berulang. Pasien juga 
menderita DM. Pemeriksaan fisik normal. 
Status lokalis region vagina dan perineum 
hiperemis, bercak-bercak putih, flour albus 
putih kental. Untuk penegakkan diagnosis, 
pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan 
…… 

 a. sediaan basah usap vagina 
 b. biopsi 
 c. biomolekuler 
 d. serologi 
 e. kultur bakteri 

5. Seorang laki-laki 20 tahun datang dengan 
demam tinggi hilang timbul sejak 1 minggu 
yang lalu. Nafsu makan tidak ada, perut rasa 
penuh, kembung, mual dan 3 hari tidak BAB. 
Malam menggigil, antipiretik tidak sembuh. 
Pemeriksaan yang paling tepat ….. 

 a. VDRL 
 b. Widal 
 c. Well-fellix 
 d. Wasserman 
 e. Kahn 
6. Seorang laki-laki 30 tahun mengikuti 

pemeriksaan kesehatan. Dari anamnesis tidak 
ada keluhan, pada PF:  TD= 140/90, TB=165 
cm, BB= 95 kg. Diagnosis: 

 a.  HT stage I dan berat badan berlebih 
 b.  HT stage II dan obesitas stadium I 
 c.  Prehipertensi dan obesitas stadium I 
 d.  HT stage I dan obesitas stadium I 
 e.  HT stage II dan obesitas stadium II 
7. Perempuan 27 tahun ke puskesmaz dengan 

keluhan BAK perih ± 3 hari, menggigil, nyeri 
tekan supra pubik, nyeri ketok CVA (-), lab 
urinalisis: urin warna kuning keruh, nitrit (+), 
leukosit 15-25/LPB, eritrosit 0-4/LPB, epitel 
(++), bakteri (+), diagnosis: 

 a.  GNA 
 b.  uretrolitiasis 
 c.  vesikolitiasis 
 d.  pielonefritis 
 e.  sistitis 
8. Perempuan 25 tahun ke dokter umum, sesak 

napas hilang timbul dipengaruhi cuaca, 
mencicit, pada PF: wheezing (+), Ro. Paru2 
normal. Pemeriksaan penunjang yang tepat 
untuk diagnosis ….. 

 a.  sputum BTA 
 b.  peak flow meter 
 c.  uji reversibilitas 
 d.  pungsi pleura percobaan 
 e.  kultur sputum dan sensitivitas 
9. Perempuan 22 tahun, belum menikah, datang 

ke puskesmas dengan keluhan perut membesar 
dan teraba massa, ibunya merasa pasien kena 
tumor, pada PF disimpulkan pasien hamil 5 
bulan. Dokter bingung untuk menjelasakan. 
Prinsip moral yang menjadi dasar adalah ……. 

 a.  justisia 
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 b.  beneficience 
 c.  non-maleficience 
 d.  transparency 
 e.  autonomy 
10. Perempuan usia 28 tahun, melahirkan bayi di 

puskesmas secara normal, pada PF bayi: 
BBL=2100gr, PB=40cm, APGAR skor 1 
menit=7, 5 menit=9, metode usia kehamilan 
bayi …… 

 a.  Dubowitz 
 b.  Bruzelton 
 c.  New Ballard 
 d.  Ballard 
 e. APGAR 
Soal 11-12 kasus: 
Perempuan usia 19 tahun, hamil 4 bulan ke dokter 
umum dengan keluhan nyeri saat berkemih, badan 
panas, menggigil, pada PF: T=38,1 ºC, tanda vital 
lain baik. Urinalisis: Gram sedimen: batang gram 
negatif 
 
11. Obat yang tepat…. 
 a.  Imidazole 
 b.  Tetrasiklin 
 c. Streptomicin 
 d.  Eritromisin 
 e. Nitrofurantoin 
12. Penyebab …… 
 a. E. coli 
 b. Chlamydia trachomonas 
 c.  Staphylococcus aureus 
 d.  Neisseria gonorrhea 
 e.  Steptococcus pyogenes 
13. Seorang laki-laki, KU: Kuning dan mudah 

letih, peminum alkohol sejak 5 tahun lalu, PF: 
Ikterik, vital lain (N), lab: SGOT/PT >>>, 
kemungkinan diagnosis ….. 

 a.  steatohepatitis 
 b.  nekrosis fokal sentrilobular 
 c.  nekrosis piece meal 
 d.  bridging hepatic nekrosis 
 e.  proliferasi duktus empedu 
14. Seorang laki-laki 28 tahun, tinggal 2 minggu di 

pesisir Indonesia Timur. KU: demam hilang 
timbul sejak 5 bulan yang lalu, PF: Conj.Palp 
anemis, tanda vital lain (N), hepar 3 Jbac, lien 
S2, lab: Hb=5,6; bil.total=5 g/dl didominasi 
bil.indirek, apusan darah tebal (DDR): 

ditemukan P. falciparum. Terapi yang sesuai 
….. 

 a.  klorokuin 4x1, 2 tab hari 2&3 
 b.  klorokuin 3x1, 14 hari 
 c.  primakuin 1x1 (dak jelas tulisannyo) 
 d.  primakuin 1x1, 14 hari 
 e.  artesunat 1x1, 3 hari 
15. Perempuan 26 tahun berobat ke dokter umum 

dengan keluhan gatal pada lengan kanan bawah 
sejak 3 bulan yang lalu. Berobat ke mantra dan 
diberi salep dan sembuh. Namun 4 minggu 
kemudian kambuh lagi. Dari lesi terlihat: lesi 
eritematosa bentuk plakat reg. lengan bawah 
kanan, batas tegas, central healing, pinggir 
papul eritematous, kemungkinan diagnosis 
……….. 

 a.  Skabies 
 b.  Erisipelas 
 c.  Tinea korporis 
 d. Kandidiasis kutis 
 e.  Dermatitis numularis 
16. Perempuan 18 tahun, KU: bintik merah di 

tungkai, demam (+), batuk pilek (+), PF: ptekie 
dan purpura (+), lab: trombosit 20.000, 
kemungkinan diagnosis ….. 

 a.  leukemia 
 b.  anemia aplastik 
 c.  Von Willbrandt sindrom 
 d.  ITP 
 e.  TTP 
17. Laki-laki 30 tahun, KU: batuk 2 minggu, 

berdahak warna hijau dan darah (+), demam 
(+). PF: T= 37 ºC, RR: 20x/m, palpasi (N), 
perkusi: redup apex kanan paru, auskultasi: 
ronki basah sedang, Lab: BTA 2x (+), Ro. 
Bercak apek kanan paru, terapi yang sesuai 
adalah …… 

 a.  RHZES 
 b.  RHZE 
 c.  RHE 
 d.  RZE 
 e.  RHS 
18. Dokter melakukan penelitian mengenai 

hubungan kanker hati  dan minum alkohol dan 
mengikutinya selama 5 tahun. Jenis 
penelitiannya …… 

 a.  
 b. 
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 c. 
 d. 
 e. 
19. Perempuan 20 tahun mengeluh nyeri telinga 

sejak 4 hari yang lalu. Suhu tubuh 37, 4 ºC. 
Auricula nyeri saat digerakkan ke atas dan 
samping. Tragus juga terasa nyeri dengan 
penekanan. Terdapat benjolan yang menutupi 
hampir 1/3 liang telinga, kemungkinan 
diagnosis …… 

 a.  OE difusa 
 b.  OE sirkumkripta 
 c.  OE nefrotikan   
 d.  otomikosis 
 e.  miringitis 
20. Peremuan 20 tahun mengeluh timbul bercak-

bercak di bahu dan lengan atas, terasa gatal 
terutama saat berkeringat. Pasien belum makan 
obat apapun, hanya pelembab dari warung tapi 
bercak semakin banyak. PF: makula 
hipopigmentasi dengan skuama, kemungkinan 
diagnosis ….. 

 a.  Pitiriasis alba 
 b.  Pitiriasis rosea 
 c.  Pitiriasis versikolor 
 d.  leufoderma 
 e.  eritroderma 
21. Laki-laki 69 tahun diantar anaknya ke UGD 

karena tidak mau makan 3 hari. Ia dibawa 
dengan cara digendong dan mempertahankan 
posisi ini selama pemeriksaan. Dalam 1 minggu 
ini ia terus-menerus berdiri dan bila diubah 
gerakannya, ia tampak seperti melawan. 
Perubahan tingkah laku sudah sejak 1 bulan 
yang lalu dan tidak diketahui kejadian yang 
mempengaruhi. Apa faktor yang memperberat 
prognosis ….. 

 a.  usia 69 tahun 
 b.  dibawa dengan cara digendong 
 c.  onset 1 bulan 
 d.  tidak diketahuinya kejadian yang berkaitan 
 e.  tidak makan 3 hari 
22. Anak laki-laki 12 bulan dibawa ke dokter 

karena terlihat pucat. Kakak pasien juga 
menderita penyakit yang sam. PF: morning 
ejection sistol gr II/VI di semua ostia; 
abdomen: hepar 3 jbac&4 jbpx, lien S2, lab: 
Hb=5,2 g/dl, Ht=15,5%, trombosit & leukosit 

(dbn); darah tepi: mikrositer, 
anisopoikilositosis, polikromasia, 
Kemungkinan diagnosis anemianya …… 

 a.  anemia ringan 
 b.  anemia sedang 
 c.  anemia berat  
 d.  anemia makrositer 
 e.  anemia kronik 
23. Bayi laki-laki baru lahir di bidan dibawa 

berobat karena demam tinggi. Lahir sungsang 
dengan KPSW 20 jam berbau. BBL 3200 gr. 
Sekarang bayi aktif dan tak tampak kelainan 
klinis. Terapi yang sesuai …… 

 a.  antibiotic profilaksis IV 
 b.  ampisilin + gentamisin IV 
 c.  cek trombosit, leukosit, CRP, IT ratio 
 d.  observasi, bila sepsis beri ampisilin + 

gentamisin IV 
 e.  ……….. 
24. Laki-laki 25 tahun mengalami kecelakaan lalu 

lintas dengan GCS E2M5V1. Tampak luka 
besar di kepala dan jaringan otak keluar dari 
luka. Apa klasifikasi triasenya ….. 

 a.  pita merah 
 b.  pita kuning 
 c.  pita hijau 
 d.  pita putih 
 e.  pita hitam 
25. Seorang wanita 25 tahun dibawa ke UGD 

karena tidak sadarkan diri. Pasien seorang yang 
manja dan menuntut banyak perhatian kepada 
keluargannya. Pasien sering pingsan bila ada 
masalah. Sejak kecil mudah marah apabila 
keinginannya tidak dipenuhi. Hasil 
pemeriksaan fisik dan tanda vital dalam batas 
normal. Kemungkinan pasien ini mengalami 
gangguan kepribadian …… 

 a.  anankastik 
 b.  cemas 
 c.  histrionic 
 d.  dependen 
 e.  campuran 
26. Seorang wanita 28 tahun, P1AO, kelainan: 

tidak haid lagi. Kelainan timbul setelah 
dilakukan pelebaran leher rahim dan kuretase 
sisa plasenta karena perdarahan pasca 
persalinan 3 bulan lalu. Pemeriksaan fisik 
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dalam batas normal. Kemungkinan diagnosis 
…… 

 a.  Gonadal dysgenesis 
 b.  Sheehan syndrome 
 c.  …… 
 d.  Mayer-Rokitansky Kuster Hauser syndrome 
 e.  Ashermans syndrome 
27. Seorang laki-laki 15 tahun kecelakaan motor, 

perdarahan dari mulut dan sulit mengatupkan 
gigi, radiologi tampak garis fraktur horizontal 
di maxilla. Tipe Le Fort….. 

 a.  Le Fort I 
 b.  Le Fort II 
 c.  Le Fort III 
 d.  Le Fort IV 
 e.  ……. 
28. Seorang laki-laki 24 tahun, mengeluh bengkak 

pada lutut kanan, nyeri, tiba-tiba, untuk 
pertama kalinya. Sebelumnya ada bercak 
kebiruaan pada paha tanpa benturan. Lab: 
Hb=10 g/dl, Leukosit= 9000, Trombosit= 
220.000, aPTT memanjang, kemungkinan 
diagnosis ….. 

 a.  Hemofilia tipe A 
 b.  Von Willebrand syndrome 
 c.  …….. 
 d.  Glanzman 
 e.  ITP 
29. Soal Psikososial (tidak tercatat) 
30. Wanita 26 tahun mengeluh mual dan muntah, 

lemah sejak 2 minggu yang lalu. Sebelumnya 
demam tinggi sejak seminggu lalu. PF: Sklera 
ikterik, urinalisis: warna seperti teh pekat, 
kemungkinan diagnosis …… 

 a.  hepatitis virus 
 b.  demam berdarah 
 c.  infeksi saluran kemih 
 d.  demam tipoid 
 e.  demam chikungunya 
31. Anak laki-laki 6 tahun datang ke dokter umum 

dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu,  
perdarahan spontan tidak ada, rumple leed (+) , 
nyeri kepala, tungkai. PF: efusi pleura, asites, 
dan hepatomegali (+). Lab: Ht=50%, 
trombosit=58.0000/mm3. Kemungkinan 
diagnosis ……… 

 a.  demam chikungunya 
 b.  dengue fever 

 c.  DHF grade I 
 d.  DHF grade II 
 e.  DHF grade III 
32. Seorang laki-laki 46 tahun datang ke dokter 

umum dengan keluhan nyeri dada kiri yang 
didahului batu sebelumnya. Nyeri tidak 
dipengaruhi posisi berdiri/berbaring, siang atau 
malam. Riwayat merokok (-), PF: bunyi napas 
paru kiri menghilang. Ro. Thorax: 
sinus&diafragma kiri menutup, kemungkinan 
diangnosis..... a. asma bronchial 

 b. bronkhitis 
 c. TBC 
 d. efusi pleura 
 e. tumor paru 
33. Anak laki-laki 4 tahun dibawa ke UGD dengan 

patah lengan kanan, menurut keluarganya di 
terjatuh dari sepeda, tetapi dokter menemukan 
bekas luka yang menyebar dan tidak beraturan. 
Dokter mencurigai luka akibat kekerasan. 
Sementara sang anak tidak memberikan 
penjelasan apa-apa dan hanya menangis. 
Kaidah moral apa yang harus dokter lakukan 
…….. 

 a. justice  
 b. honesty 
 c. autonomy 
 d. beneficience 
 e. maleficience 
34. Seorang perempuan 64 tahun memiliki 

benjolan pada payudara, benjolan berwarna 
merah, mengeluarkan darah dan nanah. Dokter 
menduga itu kanker, namun pasien tidak mau 
diberitahukan tentang diagnosisnya. Hal yang 
dokter harus lakukan adalah ……. 

 a. tetap memberitahukan diagnosisnya 
 b. menanyakan mengapa ia tidak mau tahu 

diagnosisnya 
 c. menghargai keputusan pasien untuk tidak 

mengetahui diagnosisnya 
 d. mengatakan bahwa ia harus tahu 
 e. memberitahukan diagnosis kepada 

keluargannya 
35. Seorang perempuan 45 tahun mengeluh nyeri 

tangan kanan sejak 1 bulan yang lalu. Nyeri 
pada tangan membuatnya sering terganggu bila 
tidur malam hari . Pada pemeriksaan tinnel sign 
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& phallen sign (+), atropi otot abduktor policis 
brevis. Kemungkinan diagnosisnya …… 

 a. Tarsal tunnel syndrome 
 b. Carpal tunnel syndrome 
 c. Scalenus  
 d. Fraktur Colles 
 e. Fraktur Smith 
36. Seorang perempuan 29 tahun dibawa ke UGD 

karena mengalami penurunan kesadaran setelah 
kecelakaan lalu lintas. Pada PF: mata terbuka, 
setalah diberi respon verbal bicara mengacau, 
tangan dan tungkai ditarik saat diberikan 
rangsangan nyeri. Berapa nilai GCS pasien ini 
……. 

 a. 7 
 b.  8 
 c. 9 
 d. 10 
 e. 11 
37. Seorang laki-laki umur 22 tahun datang ke 

UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, 
mengeluh nyeri di bawah perut dan tidak bisa 
kencing. Terdapat meatal bleeding. Pada PF: 
tanda vital dalam batas normal. Tindakan yang 
dilakukan adalah …… 

 a. pemasangan kateter 
 b. pungsi suprapubik 
 c. IVP 
 d. USG 
 e. pemeriksaan lab darah 
38. Seorang laki-laki mengeluh timbul benjolan 

pada leher yang dirasakan semakin membesar, 
nyeri (-). Sekarang dalam pengobatan ARV 
selama 6 bulan.  Benjolan di leher sebesar 2x3 
cm, nyeri (-), timbul benjolan pula di ketiak 
sebesar 1x2 cm, nyeri (-). Pada PF: tanda vital 
dalam batas normal. Kemungkinan 
diagnosisnya  adalah ……. 

 a. limfadenitis tuberkulosa 
 b. limfadenitis nonspesifik 
 c. limfadenitis spesifik 
 d. limfadenitis metastasis 
 e. limfadenitis paraventrikuler 
39. Seorang ibu membawa anaknya karena kejang, 

kaku kuduk, mulut mencucu. Riwayat 
persalinan di dukun. Bakteri yang mungkin 
menyebabkan kelainan pada anak ini adalah 
…… 

 a. Clostridium tetani 
 b. Neisseria 
 c. Clamyida 
 d. Treponema 
 e. E. coli 
40. Seorang wanita hamil 7 bulan mangalami 

perdarahan becak kemerahan. Perdarahan yang 
sama terjadi 2 minggu yang lalu, namun 
perdarahan kali ini lebih banyak. Kemungkinan 
diagnosisnya ….. 

 a. inpartu 
 b. abortus 
 c. solutio plasenta 
 d. plasenta previa 
 e. rupture sinus marginalis 
41. Seorang laki-laki  70 tahun mengeluh 

hematuria (+), kencing tidak lampias dan sering 
pada malam hari. Pasien juga mengeluh nyeri 
pinggang, mual, lemas dan ingin pingsan. 
Kemungkinan diagnosisnya …… 

 a. keganasan prostat 
 b. BPH 
 c. infeksi kandung kemih 
 d. gagal ginjal 
 e. batu ginjal 
42. Seorang laki-laki mengeluh nyeri perut kanan 

bawah dan nyeri lepas abdomen. Leukosit 
11.200. Kemungkinan diagnosisnya …… 

 a. appendisitis akut 
 b. perporasi gaster 
 c. ileus obstruksi 
 d. ileus paralitik 
 e. ca colon 
43. Seorang wanita 25 tahun datang ke puskesmas 

dan menemui dokter untuk konsultasi. Di 
ruangan, pasien tampak cemas, diam, dan 
terpaku seperti ingin mengatakan sesuatu tapi 
tidak bisa. Pasien sudah menikah selama 5 
tahun tapi belum punya anak. Ia ingin segera 
punya anak. Apakah yang harus dikatakan 
dokter …. 

 a. sepertinya ibu ingin mengatakan sesuatu? 
 b. ibu harus mencari ahli yang tepat 
 c. cepat bicara bu, masih banyak pasien di luar 
 d. maaf bu saya tidak punya banyak waktu 
 e. silakan ibu tenangkan diri dulu di luar, nanti 

kalau sudah lebih enak silakan masuk kembali 
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44. Seorang laki-laki 15 tahun dibawa ke UGD RS 
setelah mengalami trauma jatuh dan terseret 
mobil bak yang sedang berjalan sedang. Pada 
PF: terdapat skin loss 3x5 cm di siku tangan 
kanan, tulang dan tendon terpapar, tindakan 
kita …… 

 a. secondary healing 
 b. tertiary healing 
 c. skin graft 
 d. flap local 
 e. jahit primer 
45. Seorang perempuan 14 tahun mengeluh timbul 

benjolan di kulit dada kanannya ukuran 3 mm 
saat pemeriksaan rutin di sekolah. Ia mengaku 
benjolan tidak pernah bertambah besar atau 
berubah warna. Kemungkinan diagnosanya ….. 

 a. hemangioma 
 b. melanoma 
 c. limfoma 
 d. fibroma 
 e. papilloma 
46. Seorang perempuan 25 tahun datang ke RS 

dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu, 
mual, muntah. Pada PF: konjungtiva anemis (-), 
pemeriksaan lain dalam batas normal. Rumple 
leed (+) , Lab: Hb=15 g/dl, leukosit=3400, 
Ht=45%, trombosit=143.000, kemungkinan 
diagnosisnya ….. 

 a. demam dengue 
 b. DHF grade I 
 c. DHF grade II 
 d. DHF grade III 
 e. DHF grade IV 
47. Seorang laki-laki 56 tahun mengeluh nyeri pada 

bokong menjalar ke belakang paha, tungkai dan 
tumit kaki kanan. Nyeri bertambah bila berjalan 
dan berkurang bila istirahat. Pada PF: tanda 
vital dalam batas normal. Pemeriksaan 
neurologis: fungsi sensoris menurun pada sisi 
lateral paha, tungkai, dan 3 jari kaki kanan. 
Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan 
untuk membantu  menegakkan diagnosis adalah 
……. 

 a. Foto vertebrae lumbal 
 b. Foto vertebrae lumbal dan sacrum 
 c. Foto pelvis AP 
 d. Foto articulatio coxae 
 e. Foto femur-cruris 

48. Seorang perempuan 16 tahun datang dengan 
keluhan sesak napas sejak 1 bulan yang lalu 
dan bertambah berat sejak 2 hari terakhir. Sesak 
disertai bunyi napas. Demam, batuk, pilek 
disangkal. Pada PF: wheezing expiratora 
kiri=kanan, ekspirasi memanjang, ronkhi (-). 
Keadaan yang abnormal terdapat pada ….. 

 a. bronkus 
 b. bronkhiolus 
 c. ductus alveoli  
 d. saccus alveoli 
 e. trachea 
  
49. Anak laki-laki 2 tahun, gross hematuria (+), 

proteinuria (+), TD= 130/90 mmHg, 
kolesterolemia (-), kemungkinan diagnosisnya 
…… 

 a. sindrom nefritik 
 b. sindrom nefrotik 
 c. glomerulonefritis 
 d.  pielonefritik 
 e. nefrolitiasis 
50. Seorang laki-laki 35 tahun mengeluh demam 

sejak 1 minggu yang lalu terutama menjelang 
malam hari. Pasien tidak dapat BAB sudah 1 
minggu. Kemungkinan bakteri penyebabnya 
adalah ….. 

 a. Salmonella typi 
 b. Shigella disentriae 
 c. E. coli 
 d. … 
 e. … 
51. Seorang perempuan 15 tahun mengeluh mata 

buta dan tidak bisa bernapas setelah melihat 
orang tuanya bertengkar, kemungkinan 
gangguan yang ada pada perempuan ini adalah 
…. 

 a. Gangguan psikosomatis 
 b. Gangguan somatisasi 
 c. … 
 d. … 
 e. … 
52. Seorang laki-laki 30 tahun datang ke UGD 

setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada 
PF: ditemukan hematom di thorax sinistra. 
Pada foto rontgen ditemukan gambaran 
radiolusen, mediastinum terdorong ke 
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kontralateral, tak tampak corakan. 
Kemungkinan diagnosis radiologisnya ….. 

 a. pneumothorax 
 b. pneumomediastinum 
 c. hematothorax 
 d. pneumonia 
 e. … 
53. Lesi kemerahan mengikuti dermatom dasar 

merah, disebabkan virus ……. 
 a. Herpes simplex 
 b. Herpes zoster 
 c. Varicella 
 d. …. 
 e. …. 
54. Visus kiri : kanan 6/6, melihat dekat bisa, 

melihat jauh kabur, berapa kekuatan lensanya 
…. 

 a. + 1,00 D 
 b. + 1,50 D 
 c. + 2,00 D 
 d. + 2,50 D 
 e. + 3,00 D 
55. Seorang wanita yang malu berbicara di depan 

umum, tidak bisa tidur karena besok harus 
bicara di depan umum. Gangguan yang terjadi 
…. 

 a. cemas menyeluruh 
 b. gangguan panik 
 c. fobia social 
 d. fobia menyeluruh 
 e. depresi 
56. Kecelakaan terjadi di depan mata dokter. 

Pasien bersimbah darah, namun dokter tidak 
mau menolong. Pilih 3 diantara pilihan berikut: 

 a. autonomy 
 b. justice 
 c. maleficience 
 d. beneficience 
 e. …… 
57. Seorang laki-laki 50 tahun, batuk ± 1 bulan, 

keringat malam hari, penurunan berat badan, 
nyeri dada kanan hilang timbul. Pada PF: 
jantung dan paru dalam batas normal. 
Pemeriksaan radiologis yang akan dilakukan 
dokter adalah …. 

 a. AP 
 b. PA 
 c. Lordosis 

 d. Lateral kanan 
 e. Lateral decubitus 
58. Seorang laki-laki bekerja lembur sampai larut 

malam. Pada PF: visus ↓ 6/10 pada kedua mata. 
Riwayat menderita DM (-). Riwayat DM dalam 
keluarga (-), kemungkinan diagnosisnya ….. 

 a. astenopia 
 b. myopia 
 c. hipermetropia 
 d. astigmatisma 
 e. strabismus 
59. Pungsi LCS dilakukan pada …… 
 a. L1-L2 
 b. L2-L3 
 c. L3-L4 
 d. L4-L5 
 e. L5-S1 
60. Seorang perempuan 36 tahun, mengeluh 

keringat banyak, jantung berdebar-debar, 
eksoptalmus, terdapat pembesaran kelenjar 
tiroid, pemeriksaan penunjang awal yang tepat 
untuk membantu menegakkan diagnosis ….. 

 a. USG tiroid 
 b. ….. 
 c. TSH dan T4 
 d. ….. 
 e. ….. 
61.  Seorang laki-laki 65 tahun merasakan kebas 

pada wajah kiri, dari wajah sampai leher. 
Pasien tidak dapat membedakan suhu wajah 
kiri dan kanan. Paralisis pada palatum mole, 
faring, laring kiri. Arteri mana yang terkena 
….. 

 a. arteri basiler 
 b. right posterior cerebral artery 
 c. left posterior cerebral artery 
 d. right superior cerebral artery 
 e. left superior cerebral artery 
62. Seorang laki-laki 36 tahun batuk berdarah 2 

minggu, batuk darah berbusa, warna merah 
segar. Pada PF: ronki basah kasar. Pada rontgen 
ditemukan honeycomb appearace …. 

 a. TB 
 b. bronkiektasis 
 c. pneumonia 
 d. bronchitis 
 e. tumor paru 
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63. Seorang laki-laki 59 tahun, mengalami sesak 
napas sejak 2 hari lalu. Pasien menderita stroke 
sejak 2 tahun yang lalu, hanya berbaring di atas 
tempat tidur. Perokok berat, berhenti merokok 
setelah terkena stroke. Pada PF: auskultasi paru 
vesikuler menurun, ronkhi (+). Kemungkinan 
diagnosis …. 

 a. pneumonia  
 b. efusi pleura 
 c. bronkitis  
 d. …. 
 e. …. 
64. Seorang wanita 28 tahun dengan keluhan 

jantung berdebar-debar, berkeringat, terdapat 
benjolan pada leher. Indeks wayne 69. 
Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis ….. 

 a. TSHs, fT3, T4 
 b. TSHs, fT3, fT4 
 c. TSHs, fT3, fT4, T3 
 d. TSHs, T3, fT4 
 e. …… 
65. Bayi umur 10 hari dengan keluhan sulit 

bernapas. Pada PF: T= 34,5 ºC, RR= 70x/m. 
Didiagnosis sepsis oleh dokter, sebelum dirujuk 
ke RS apa yang harus dilakukan …… 

 a. memberi botol minuman agar tidak 
hipoglikemia 

 b. menjaga suhu tubuh minimal 36 ºC 
 c. pemberian Phenobarbital 
 d. pemberian diazepam agar tidak iritabel 
 e. pemberian cairan per oral 
66. Seorang laki-laki 23 tahun, KU: nyeri seluruh 

perut, pasien terlibat perkelahian dan mabuk. 
Terdapat jejas di perut kiri atas, luka-luka kecil 
di kepala, tangan, dan kaki. GCS E4M6V5, 
N=110x/m, TD:=90/60 mmHg, RR=28x/m, 
pada PF abdomen: jejas tumbukan benda 
tumpul, nyeri seluruh lapangan abdomen, 
perdarahan aktif (-). Kegawatan utama pada 
pasien ini adalah ….. 
a. TC 
b. syok hipovolemik 
c. sesak napas 
d. sepsis 
e. intoksikasi alkohol 

67. Seorang perempuan 30 tahun datang ke tempat 
praktek dokter umum dengan keluhan sesak 
napas. Keluhan dirasakan setiap hari, serangga 

mengganggu aktivitas dan tidur. Pasien 
menggunakan bronkodilator setiap hari. 
Serangan malam > 1x dalam seminggu. Pada 
pemeriksaan didapatkan APE 60-80%. Derajat 
asma pada pasien ini ….. 

 a. intermiten 
 b. persisten ringan 
 c. persisten sedang 
 d. persisten berat 
 e. asma tidak terkontrol 
68. Seorang anak perempuan usia 1 tahun datang 

dibawa ibunya dengan keluhan berjalan pada 
kemaluan sejak 1 minggu yang lalu. Pada 
pemeriksaan ginekologis teraba massa benjolan 
seperti anggur, lunak dan gelatinous. 
Kemungkinan diagnose yang tepat pada pasien 
ini ….. 

 a. Liposarcoma 
 b. Rhabdomyosarcoma 
 c. Fibrosarcoma 
 d. Leiomyosarcoma 
 e. Malignant Fibroma Histycioma 
69. Seorang perempuan usia 50 tahun datang ke 

tempat praktek dokter umum dengan keluhan 
keputihan warna putih dan kental. Keluhan 
disertai rasa gatal pada kemaluan sejak 1 tahun 
lalu dan berulang. Pasien merupakan 
penyandang DM yang sedang menjalani terapi. 
Pada pemeriksaan ginekologik didapatkan 
vagina dan perineum hiperemis, bercak putih, 
flour albus putih dan kental. Saran yang tepat 
diberikan untuk pasien ini ……. 

 a. menggunakan antiseptic untuk daerah 
genital setiap hari 

 b. mengganti pakaian minimal 2x/hari 
 c. menggunakan pakaian ketat agar kuman 

tidak masuk 
 d. minum air minimal 2 liter/hari 
 e. mengurangi makanan yang mengandung 

gula 
70. Bayi umur 3 hari lahir spontan kurang bulan, 

BBL: 2300 gram. Dibawa ibunya ke puskesmas 
dengan keluhan kejang berulang. Usia 1 hari 
bayi mengalami kejang tonik-klonik >1x. 
Penatalaksanaan yang tepat untuk pasien ini 
bila kejang …. 

 a. Diazepam interectal 
 b. Midazolam interectal 
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 c. Fenitoin interectal 
 d. Diazepam intravena 
 e. Phenobarbital intravena 
71. Seorang anak perempuan 3 tahun dibawa 

ibunya dengan keluhan BAB cair sejak 2 hari 
yang lalu 4-6 x/hari, lendir (+) darah (+). 
Keluhan tidak disertai demam. Kemungkinan 
penyebab penyakit ini adalah ….. 

 a. Vibrio cholera 
 b. Salmonella typhi 
 c. Shigella dysentrie 
 d. Enterobacter aeroginosa 
 e. …… 
72. Seorang perempuan 41 tahun sehari-hari 

bekerja sebagai pedagang penjemur vanilla 
datang ke tempat praktek dokter umum dengan 
keluhan gatal pada kedua tangan. Pada 
pemeriksaan didapatkan papula dengan dasar 
eritema pada tangan. Diagnosis yang tepat 
untuk pasien ini …. 

 a. Dermatitis kontak iritan 
 b. Dermatitis alergi 
 c. Dermatitis atopi 
 d. Neurodermatitis 
 e. Dermatitis numularis 
73. Seorang wanita 45 tahun mengeluh nyeri ulu 

hati, minum obat aspirin. Hal ini pertama kali 
dirasakan, kemungkinan diagnosanya ….. 

 a. gastritis akut 
 b. gastritis kronis 
 c. gastritis aktif kronis 
 d. ulkus peptikum 
 e. ulkus duodenum 
74. Laki-laki datang dengan keluhan tangan sering 

gemetar, berjalan kaku, wajah tanpa ekspresi, 
kemungkinan diagnosanya … 

 a. Parkinson 
 b. …… 
 c.  …… 
 d. …… 
 e. …… 
75. Wanita G4P3A0 hamil aterm, dari pemeriksaan 

L1: tinggi fundus 33 cm teraba bagian 
melenting dengaan balotemen (+), L2: 
Punggung kanan, L3: Teraba bagian lunak 
supra simpisis pubis. Kemungkinan 
diagnosanya ….. 

 a. presentasi kepala 

 b. presentasi kaki 
 c. presentasi bokong  
 d. sungsang 
 e. melintang 
76. Seorang anak dibawa berobat ke puskesmas 

dengan keluhan gatal-gatal di sela jari terutama 
malam hari. Teman sekamarnya juga 
mengalami keluhan yang sama. Obat yang tepat 
pada pasien ini adalah ….. 

 a. permetrin 
 b. asam borak 
 c. gameksan 
 d. asam salisil 10% 
 e. ….. 
77. Seorang laki-laki sejak 2 bulan ini mengeluh 

hidung tersumbat terus-menerus terutama 
malam hari. Pasien memakai kipas angin, 
hidung berair, bersin-bersin, nyeri kepala (-). 
Diagnosis yang tepat adalah …… 

 a. Rhinitis alergi 
 b. Rhinitis vasomotor 
 c. ISPA 
 d. Common cold 
 e. Sinusitis 
78. Seorang anak dibawa ibu berobat ke puskesmas 

dengan keluhan diare seperti cucian beras, 
berbau amis, perut tegang dan nyeri. Penyebab 
diare pasien ini adalah …… 

 a. Vibrio cholera 
 b. Shigella 
 c. Salmonella typhi 
 d. …… 
 e. …… 
79. Seorang laki-laki 65 tahun datang dengan 

keluhan nyeri kepala. TD= 180/90 mmHg, pada 
PF yang lain dalam batas normal. Pilihan terapi 
obat yang tepat ….. 

 a. Propofol 
 b. HCT 
 c. Diltiazem 
 d. Captopril 
 e. Clonidin 
80. Seorang laki-laki 72 tahun datang dengan 

keluhan lemah tangan dan kaki kanan. Kejadian 
ini pernah dialami pasien sebelumnya. 
Kelemahan berangsung-angsur hilang ± 30 
menit. Pemeriksaan tanda vital: TD=160/90 
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mmHg, N=80x/m, RR= 20x/m. Diagnosis 
apakah yang tepat ….. 

 a. Stroke involution 
 b. Transient ischemia attack 
 c. Stroke perdarahan 
 d. …… 
 e. …… 
81. Seorang laki-laki dengan keluhan bercak 

kemerahan di lengan bawah kanan. Dua hari 
sebelumnya jari tengah tangan kanan pasien 
terluka. Bercak kemerahan berbatas tegas. 
Diagnosis yang tepat ……. 

 a. Dermatitis kontak 
 b. Erisipelas 
 c. Selulitis 
 d. Furunkel 
 e. Phlegmon 
82. Seorang ibu datang dengan membawa bayinya 

yang nampak kejang, tubuh kaku, mulut 
mencucu. Diketahui sebelum ibu tersebut 
melahirkan ditolong dukun beberapa hari yang 
lalu. Kemungkinan yang terjadi/dialami bayi 
tersebut ….. 

 a. meningitis 
 b. sepsis neonatorum 
 c. tetanus neonatorum 
 d. encephalitis 
 e. …… 
83. Seorang perempuan 33 tahun, KU: nyeri ulu 

hati hilang timbul sejak 6 bulan yang lalu. KT: 
kembung, mual, muntah. Keluhan hilang bila 
minum obat maag yang dibeli di warung. 
Pasien sering minum jamu pelangsing. Pada 
PF: obesitas, tanda vital dalam batas normal. 
Kemungkinan diagnosisnya … 
a. ulkus peptikum 
b. gastritis kronis 
c. dyspepsia 
d. pankratitis kronik 
e. hepatitis akut 

84. Seorang laki-laki 37 tahun, KU: jantung 
berdebar-debar disertai nyeri dada dan keringat 
dingin. Gambaran yang paling tepat ditemukan 
pada pemeriksaan EKG adalah: 
a. sinus aritmia 
b. sinus takikardi 
c. atrial fibrilasi 
d. infark miokard 

e. infark anterior 
85. Perempuan, 23 tahun, dibawa ke UGD, tidak 

sadar setelah kecelakaan lalu lintas. 
Kesimpulan TC berat. Orang tua panic, tidak 
bias ambil keputusan. Kaidah dasar moral? 
a. Justice 
b. Honesty 
c. Autonomy 
d. Beneficence 
e. Non – malefinence 

86. Laki-laki, 1 tahun, keluhan : batuk 
menggonggong, sulit nafas, wajah menjadi 
kebiruan, muntah ketika batuk. Bakteri 
penyebab? 
a. C.diphteriae 
b. Strept Streptococcus 
c. H.influenza 
d. Chlamydia pneumonia 
e. Bordtella pertusis 

87. Bayi perempuan premature, BB = 1800 gram, 
lahir pada usia kehamilan 32 minggu, APGAR 
3. PF : suara napas paru kiri (-), thorax 
asimetris, Ro thorax : white lung, diagnosis ?? 
a. Transient respiratory distress of newborn 
b. HMD 
c. Pneumonia 
d. Atelektasis 
e. Efusi Pleura 

88. 10 besar penyakit di wilayah kerja puskemas, 
diare selalu ada tiap bulan. Istilah 
epidemiologi? 
a. Pandemi 
b. Endemi 
c. Epidemi 
d. Deskriptif 
e. Sporadis 

89. Bayi perempuan 16 bulan, nafsu makan kurang, 
sering demam, batuk pilek, BB sulit naik, 
R/perdarahan (-), R/ kontak dengan pasien 
batuk lama dan batuk berdarah (-), pasien dapat 
asi, nasi, daging, sayur, buah. 
PF : konjungtiva anemis, sclera ikterik (-), 
hepatosplenomegali dan limfadenopati (-) Lab : 
Hb :6,1, HT : 18,5 %, MCV dan MCH rendah, 
besi serum rendah, TIBC meningkat, leukosit, 
trombosit, feritin, retikulosit normal, 
diagnosis?? 
a. Anemia def Fe + thalasemia minor 
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b. Anemia penyakit kronis + thalassemia minor 
c. Anemia deff. Fe + anemia sideroblastik 
d. Anemia penyakit kronis + anemia 
sideroblastik 
e. Anemia deff. Fe + anemia penyakit kronis 

90. 
91. Seorang laki-laki 70 tahun, BAK mengejan, 

tidak demam, tidak sakit pinggang, RT : pool 
tidak teraba. Urin rutin normal, PSA 2,64 
a. Prostatitis 
b. Abses prostat 
c. Fibrokistik prostat 
d. Hiperplasi prostat jinak 
e. Ca.Prostat 

92. Seorang wanita 22 tahun. Benjolan di payudara 
kanan, tidak nyeri. Diameter 1 cm, kenyal 
a. Philoides 
b. FAM 
c. Fat nekrosis 
d. Ca Mammae 
e. Fibrokistik disease 

93. Anak perempuan 5 tahun, tidur ngorok, 
ingusan, tonsil T2 
a. Hipertrofi adenoid 
b. Hipertrofi tonsil 
c. Faringitis 
d. Laringitis 
e. Rhinitis 

94. Bayi sudah bias menoleh 180, duduk tegak, jika 
tengkurap bias menopang bahu. Bilang 
“ooh….” 
a. 1 bulan 
b. 3 bulan 
c. 6 bulan 
d. 9 bulan 
e. 12 bulan 

95. Anak laki-laki 3 tahun, menelan logam 100 
rupiah, tidak bias menelan makanan, hanya bias 
minuman. Benda berhenti dimana?\ 
a. sebelum cricofaringeal 
b. Percabangan aorta bronchus 
c. Pada cricofaringeal 
d. Sebelum penyempitan lower esophagus 
e. setelah esophagus 

96. Wanita 50 tahun, BB 100 kg, TB 160 ng cm, 
gatal di bawah lipatan payudara. Eritema 
kribiform. Obat yang cocok? 
a. Terbenafin 

b. Itrakonazol 
c. Griseofulvin 
d. Mikonazol 
e. ketokonazol 

97. Seorang pria usia 25 tahun dating ke dokter 
umum, mengeluh gatal saat berkeringat, dengan 
tes woods : tampak warna kuning keemasan.  
Pemeriksaan KOH : hifa pendek. Diagnosis… 

 a. malassezia furfur 
 b. epidermophyton flocossum 
 c. candidiasis cutis 
 d. 
 e. 
98. Permintaan visum harus diberikan oleh… 
 a. penyidik 
 b. keluarga 
 c.korban 
 d. 
 e. 
99. Laki2 30 tahun mengeluh sesak nafas batuk . 

sejak 2 minggu lalu nyeri dada kanan, merasa 
lebih berat bila berbearing ke kanan, perkusi 
lap.paru kanan : pekak 

 Diagnosis: 
a. Efusi pleura 
b. Pneumonia 
c. Hemtotorax 
d.  
e.  

100. Laki2 18 tahun dengan gatal di daerah lengan 
dan tungkai sejak 1 bulan. Terdapat nanah 
pada bekas luka dan bekas garkan. Riwayat 
alergi susu wakktu kecil riwayat bapak asma 
(+). St. dermatologikus : plak eritema difus 
likenifikasi dan ekskoriasi dengan krusta 
kekuningan di fleksus tungkai dan lengan. 
Kemungkinan diagnosis. 

 a. neurodermatitis dengan infeksi sekunder 
 b. dermatitis atopic dengan infeksi sekunder 
 c. dermatitis kontak dengan infeksi sekunder 
 d. 
 e. 
101. Pria umur 58 tahun mengeluh nyeri dada kiri 

menjalar ke dagu kiri dan lengan kiri saat 
setelah makan siang. Keluhan sering berulang 
1 bulan terakhir. PF dalam batas normal. 
Kemungkinan diagnosis? 

 a. angina 
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 b. pneumonia 
 c.  
 d. 
 e. 
102. Seorang wanita 60 tahun mengeluh nyeri pada 

lutut dan sendi kaki. Terdapat riwayat nyeri 
perut dan mual muntah.  

 Pilihan obat yang tepat untuk ibu ini .. 
 a. Piroksikam 
 b. Indometasin 
 c. As.mefenamat 
 d. 
 e. 
103. Laki2 umur 25 tahun KLL dibawa ke ugd rs. 

Tidak sadarkan diri, GCS 8 luka robe di 
kepala dan jaringan otak dan terurai keluar. 
Tindakan yang tepat… 
a. penjahitan primer 
b. debridement 
c… 
d. … 
e. …. 

104. Seorang perempuan 20 tahun, nullipara 
dengan riwayat koitus semalam tanpa 
kontrasepsi. Pasien minta kontrasepsi darurat 
….. 
a. injeksi mebrodova 
b. pil estrogen dosis tinggi 
c. pil testosterone dosis rendah 
d. ……. 
e. ……. 

105. Wanita dating dengan keluhan nyeri pada 
kemaluan disertai keputihan dan rasa gatal. 
Secret mukopurulen pada pengecatan gram 
dan giemsa dan tidak ditemukan sel ragi. 
Pengoobatan yang paling tepat untuk kasus 
diatas… 
a. doksisiklin 
b. penisilin 
c. metronidazol 
d. griseovulvin 
e.  

106.  Luka jahitan yang terbuka lagi ukuran 5 cm, 
dijahit di puskesmas. Luka tampak bernanah. 
Setelah dibersihkan, kapan waktu yang tepat 
untuk dijahit kembali …… 
a. 4-6 jam 
b. 6-8 jam 

c. 2-4 jam 
d. 24-72 jam 
e. Setelah hari ke-3 

107.  Seorang perempuan 25 tahun, sesak napas 
hilang timbul sejak 3 hari yang lalu, makin 
sering dan hebat. Dahak putih kental, darah 
(+), wheezing ekspiratorium (+), ekspirasi 
memanjang (+), ronkhi (-), bagian anatomi 
apa yang terkena ….. 
a. trakea 
b. bronkus 
c. bronkiolus 
d. ductus alveolaris 
e. saccus alveolaris 

108. Anakl laki2 usia 2 bulan datang ke puskes 
untuk imunisasi yang berikutnya. Maka 
imunisasi yang sebaikny diberikan untuk anak 
ini adalah… 
a. DPT I polio I 
b. CAMPAK, DPT I, POLIO I 
c. DPT I, Heppatitis I, POLIO I 
d. BCG, hepatitis I, Polio I 
e…. 

109. Wanita 31 tahun g2p2ao merasa hamil 8 
bulan. Perdarahan pervaginam, ganti 
pembalut 2x sehari yang lalu ukuran sedang. 
Tidak nyeri..  
a. tirah baring 
b. rawat di puskesmas, 
c. transfuse darah 
d. beri dexametason 
e. induksi kehamilan 

110. Anak usia 11 tahun. Ayah disiplin dan target 
tinggi. Anak cemas… 
a. apakah tidur cukup semalam 
b. kelihatannya anak takut dengan ayah 
c. apakah nilai anda baik 
d. ……… 
e. …… 

111. Anak jatuh dari sepeda, mata kabur, ada luka 
di kelopak mata  
a…. 
b. uveitis 
c. ulkus kornea 
d…. 
e. ….. 

112. 70 tahun, g2p1a0???? 
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113. Ditemukan tergeletak di pinggir jalan, ada 
bekas suntikan jarum 
a. 
b. withdrawal opioid  
c. withdrawal cocaine 
d. intoksikasi cocain 
e. intoksikasi opioid 

114. Sekret kuning keemasan 
a. pemfigus 
b. pemfigus vulgaris 
c. pemfigus bulosa 
d. pemfigus krustosa 
e. pemfigus kontagiosa 

115. Dilakukan screening angka kejadian anemia 
pada semua siswa SMP di daerah rural selama 
1 tahun, pada 1 januari 200 terdapat jjumlah 
anemia pada siswa smp sebanyak 20 orang 
dari total 120 anak. Pada tanggal 30 desember 
2009 dilakukan perhitungan ulang pada siswi 
yag tidak menderita anemia. Ternyata ddapat 
10 anak butuh perawatan anemia. Jumlah 
populasi anemia? 
a. 20/90 
b. 30/90 
c. 20/120 
d.30/120 
e…. 

116. Anak laki2 5 tahun dibawa ibunya ke tempat 
ppraktek setelah jatuh dari sepeda. 
Didapatkan luka robek pada alis-dahi kanan. 
Mata masih bisa dibuka tutup, otot masih 
intak. Didapat skin loss 3x3cm 

 Apa perawatan luka yang tepat… 
 a. Jahitan primer 
 b. secondary healing 
 c. Flap… 
 d. Skin grafting 
 e.  
117. Wanita15 tahun dating ke tempat praktek 

mengeluh kelemahan pada lengan dan tungkai 
sejak 2 hr yang lalu. Pada 10 hari yll os 
mengeluh demam, batuk pilek, setelah demam 
mereda os mengeluh kesemutan pada lengan 
dan kakinya. Diagnosanya adalah… 
a. … 
b. sindroma guillian barre 
c. 
d. 

e. 
118. Anak mengeluh gatal dan tmbul .. .pada 

st,dermatologikus didapat pustule / vesiko 
pustulosa dan sebagian krusta.  
a. impetigo bulosa 
b.impetigo krustosa 
c. impetigo kontagiosum 
d. 
e. 

119. wanita hamil 24 minggu keluar darah dari 
kemaluan selama 2 hari, kemudian berhenti, 
tidak nyeri, pada saat diperiksa denyut janin 
tidak ada lagi, dx? 
a. abortus imminens 
b. abortus inkompletus 
c. missed abortion 
d. abortus insipient 
e. 

120. Pasien 23 tahun dating mengelluh sakit pada 
perut bagian kanan atas.  
Dr: ada yang bisa saya bantu? 
Psien: saya sakit perut di kanan bawah dok? 
Apa yang selanjutnya dilakukan dokter? 
a. memberikan empati 
b. mencoba identifikasi dan konfirmasi 
c. 
d. 
e. 

121. Pasien dengan keluhan keluar cairan di telinga 
kanan disertai keluhan sakit di belakang mata 
kanan dan pandangan ganda. Keluhan ini 
pernah diderita 10 tahun yang lalu, 
kemungkinan diagnosis ….. 
a. labirinitis 
b. mastoiditis 
c. ….. 
d. …. 
e. …. 

122. Pasien dengan keluhan keluar cairan di telinga 
kiri dan disertai sakit kepala. Pemeriksaan apa 
yang harus dilakukan untuk menegakkan 
diagnosis …. 

 a. scheider AP 
 b. schuller lateral 
 c. schuller stenver 
 d. waters 
 e. mastoid 
123.    
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124. 
125. 
126. Laki2 40 tahun KU: nyeriu perut, mual 

muntah BAK berkurang, BAB biasa 
pemeriksaan lab : BUN : 51,8 creatinin 4,3, 
foto KUB – semi opak setinggi VL 2-3 seperti 
tanduk rusa. 
a. nefrolitiasis 
b. uretrolitiasis 
c. cystitis 
d. spondiloartrosis 
e. teratoma 

127. Seorang wanita umur 40 tahun dating ke 
puskesmas dengan keluhan utama badan 
lemas sejak tiga bulan yang llau, pasien juga 
mengeluh banyak makan banyak minum 
banyak kencing dan berat badan turun. Vital 
sign dan pemeriksaan fisik Dallam batas 
normal. Gula darah puasa 196, gul darah post 
prandial 260 olahraga yang tepat untuk pasien 
ini … 
a. badminton 
b. bersepeda 
c. latihan beban 
d. tenis 
e. golf 

128. Seorang anak laki umur 3 tahun dating ke RS 
dan didiagnosa DSS. Pasien harus dirawat di 
ICU, namun keluarga menolak untuk dirawat 
di ICU. Jenis euthanasia? 
a. pasif euthanasia 
b. aktif euthanasia 
c. volunteer euthanasia 
d. involunter euthanasia  
e….? 

129. Seorang wanita umur 23 tahun dating ke 
dokter untuk memeriksakan kehamilan dan 
pasien bellum pernah memeriksa kehamilan 
dan lupa HPHt didapatkan fundus uteri 
setingg iumbilicus. Umur kehamilan? 
a. 10 minggu  
b. 15 minggu 
c. 20 minggu  
d. 25 minggu 
e. 30 minggu 

130. Seorang wanita umur 17 tahun dating ke UGD 
mengeluh nyeri dan bengkak pada lengan 
kanan karena dipukul dengan batang bamboo. 

Vutal sign normal. Pemeriksaan fisik : 
deformitas lengan kanan. Pemeriksaan 
radiologi fraktur 1/3 proksimal ulna dextra 
dan dislokasi ulna ke anterior dari caput 
radialis. Diagnose? 
a. fraktur antebrachii  
b. fraktur montegnia 
c. fraktur colles 
d. fraktur smith 
e. fraktur galezzi 

untuk 131 dan 132.  
 Seorang wanita umur 20 tahun p2a2 dirujuk 

dari budan, melahirkkan 1 jam yang lalu, tapi 
plasenta belum lahir lengkap. Kondisi lemah, 
ppucat, konjungtiva anemis, TD 110/70 
terpasang infuse, N= 130x/menit. RR = 24 
T=38’C perdarahan banyak, merah dan kental 

131. Apakah tindakan selanjutnya yang paling 
tepat? 
a. manual placenta 
b. pemberian uterotonika 
c. kuretase 
d. vaginal tamponade 
e. transfuse darah 

132. Apakah penanganan pertama yang paling 
tepat? 
a. pemberian uterotonika 
b. vaginal tamponade 
c. manual plasenta 
d. infuse cairan 
e.transfusi darah 

133. Seorang laki-laki 35 tahun didiagnosa HIV, 
istrinya sedang hamil 10 minggu, apa yang 
harus dilakukan…. 

 a. ….. 
 b. skrining HIV pada istri 
 c. ….. 
 d. terminasi kehamilan 
 e. ….. 
134. Anak laki-laki 5 tahun, edema anasarka, 

hematuria (+), hipokalemi ……. 
 a. sindroma nefrotik 
 b. sindroma nefritis 
 c. glomerulonefritis 
 d. …… 
 e. …… 
135. 
136. 
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137. 
138. 
139. 
140. Seorang pria dating dengan kedua mata 

merah, pengelihatan tidak kabur didapat 
secret mukopurulen, injeksi konjungtiva, 
visus tidak menurun, tekanan bola mata 
normal, diagnosis? 
a. konjungtivitis 
b. iriditis 
c. keratitis 
d. episkleritis 
e. dacryosistitis 

141. Wanita ditemukan tidak sadar di kantor 
didapatkan penyakit hipertensi 
hiperkolesterol, dan makan tidak teratur. Yang 
tepat adalah 
a. modern hazard 
b. tradisional hazard 
c. airborne transmission 
d. vector transmission 
e. psychosocial hazard 

142. Laki2 umur 20 tahun dgn keluhan nyeri perut 
setelah kelelahan, didappat TD = 80/40 HR = 
130x/ menit T = 36,5’ RR = 24x/menit,  
defans muskuler + diresusitasi 3 liter tapi 
hipotensi tetep terjadi, penyebab? 
a. Insufisiensi preload jantung 
b. Insufisiensi kontraktilitas jantung  
c. Vaskkuler ssistemik meningkat  
d. Vaskkuler sistemik menurun 
e. Ada ruang ke 3 

143. Ibu 48 tahun keluhan cepat lelah sering haus 
cepat lapar sering BAK glukosa sewaktu 300 
glukosa urin (+++) diagnosis? 
a. DM tipe 1 
b. DM tipe 2 
c. gangguan GIT 
d. graves disease 
e. cushing syndrome 

144. Laki 28 tahun tampak gelisah dan gaduh. 
Bicara kacau dan PF tidak ada kelainan. 
Pertolongan pertama? 
a. diazepam 5 mg im 
b. diazepam 5mg iv 
c. clorpromazin 50mg im 
d. clorpromazin 50mg iv 
e. haloperidol 2 mg iv 

145. Seorang perempuan 28 tahun, melakukan 
ANC. Keluhan selama hamil tidak ada. 
TD=150/80mmHg, Pemeriksaan fisik dalam 
batas normal, kemungkinan diagnosis ….. 

 a. hepertensi kronis 
 b. hepertensi gestasional 
 c. hipertensi maligna 
 d. PEB 
 e. eklamsia 
146. Seorang laki2 memiliki keluhan demam 3  

minggu keringat pada malam hari nafsu 
makan menurun pada pemeriksaan LAB 
didapat SGOT dan SGPT >. Pemberian obat 
TB yang perlu diperhatikan penggunaannya.. 
a. INH 
b. piperazin 
c. rifampisin 
d. etambutol 
e.tidak diberikan OAT 

147. Seorang anak perempuan dibawa berobat oleh 
ibunya dengan keluhan timbul benjolan di 
kemaluan. Bisa digerakkan. Diagnosis 
adalah… 
a. liposarkoma 
b. rhabdomyosarcoma 
c. leiyomyosarcoma 
d. …. 
e. ….. 

148. Wanita datang dgn keluhan kesemutan pada 
jari 1,2,3 kemungkinan kerusakan pada? 
a. n. ulnaris 
b. n. radialis 
c. n. medianus 
d. ….. 
e. ….. 

149. 
150. 
151. 
152. Wanita 28 tahun dating dengan 

keluhanbenjoaln disiku kanan ukuran 2 cm, 
kenyal, mobile, pemeriksaan mikroskopi 
didapatkan gambaran spindle, palisade, 
diagnosis? 
a. schwanoma 
b. neurofibroma. 
c. neuroblastoma 
d. meningioma 
e. neurinoma 
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153. Laki2 KLL nyeri pada suprapubik tidak bisa 
BAK pada r. supra[ubik hematom dan nyeri 
tekan. RT prostat tidak teraba. (VU terdorong 
ke superior) diagnosis 
a. Rupture vesika urinaria ke cavum 

peritoneum 
b. Rupture urethra 
c. Batu ureter 
d. Ruptur OVI 
e. ….. 

154. Laki2 26 tahun keluhan bercak pada lengan 
kanan matirasa pada bercak, pembesaran 
n.ulnaris, nyeri tekan + anestesi pada jari 2-3 
a. Pititiasis rosea 
b. Leprae 
c. 
d. 
e. 

155. 
156. 
157. 
158. Laki2 usia 27 tahun sejak 1,5 tahun yang lalu 

sering ketawa senyum sendiri disuruh mandi 
tidak mau dan jarang mandi. Di pergelangan 
tangan terdapa karet hitam yang sudah 
menghitam. Diagnosis? 
a. skizofrenia paranoid 
b. skizofrenia hebefrenik 
c. skizofrenia katatonik 
d. skizofrenia ytt 
e. ……….. 

159. Seorang dokter umum terkena kasus 
malpraktek (anafilaktik shock) kemudian 
diperlukan saksi ahli. Saksi ahli berasal dari? 
a. RS tipe A 
b. RS tipe B 
c. RS tipe C 
d. puskesmas 
e. 

160. Seorang laki demam batuk. Pada pemeriksaan 
torax tdpt corakan bronkovaskuler kasar. 
Diagnosis ? 
a. pneumonia 
b. bronchitis  
c. efusi 
d. 
e. 

161. Seorang laki2 didiagnosis TB  dan setelah 
diperiksa terdapat peningkkatan SGPT dan 
SGOT penggunaan obat yang harus hati2? 
a. pirazinamid 
b. etambutol 
c. rifampisin 
d. isoniazid 
e.streptomisin 

162. 
163. 
164.  Ibu hamil G1P1A0 5 bulan, dating dengan 

keluhan mual, muntah, mengarah ke demam 
thypoid. Obat yang tepat : 
a. Amoksisilin 
b. Ciprofloxacin 
c. Ampicillin 
d. Metronidazole 
e. kloramfenikol,  

165. Anak 17 tahun, badan lemas, dari kecil, dari 
penemuan lab, Hb = 7 g/dl (anemia), 
leukositopenia, trombositopenia, diagnosis 
yang tepat = 
a. Hipoplasia sumsum tulang 
b. Anemia hemolitik akut 
c. Anemia hemolitik kronis 
d. Thalassemia 
e. ………….. 

166.  Seorang dokter, menulis resep dengan 
membuat kode-kode etik dan mengarahkan ke 
apotek tertentu, kode etik yang dilanggar : 
a. autonomy 
b. Beneficiency 
c. Malpraktek 
d. Verifikasi 
e. Justice 

167.  Seorang ibu, 60 tahun, keputihan, gatal, 
keluar cairan, ibu ini sudah lama mendapat 
antibiotic karena sinusitis, maka penyebab 
keputihan paling mungkin : 
a. candida albicans 
b. Gardenella vaginalis 
c. Trichomonas vaginalis 
d. Escheria colli 
e. Chlamydia Trochomatis 

168.  Seorang bayi baru lahir, normal semua dari 
BB,dll. Pecah ketuban 18 jam. Dari lab Hb = 
10. Leukosit = 33.000, trombosit = 90.000. 
Anemia disebabkan oleh : 
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a. aplastik 
b. leukemia 
c. …………. 
d…………. 
e…………... 

169. 
170. Wanita, 54 tahun, multipara, dibawa oleh 

keluarganya ke UGD RS karena mengalami 
perdarahan pervaginam sejak 5 hari yang lalu. 
Pasien tidak haid sejak 5 tahun lalu, ada r/ 
hipertensi, IMT = 32. pemeriksaan 
ginekologis uterus antefleksi dengan ukuran 
normal, serviks licin, tidak didapatkan massa 
di adneksa. Tes kehamilan (-).pap smears 
kelas I 

 Penyebab peradarahan yang paling mungkin : 
a. …… disfungsional 
b. Hiperplasia endometrium 
c. Karsinoma endometrium 
d. Karsinoma serviks 
e. Karsinoma ovarium 

 
171.  Wanita, 30 tahun, sudah menikah, berobat ke 

puskesmas, dengan keluhan keputihan sejak 
seminggu yang lalu. Sekret berwarna putih 
dengan bau tidak enak. Dari pemeriksaan 
mikroskopis didapat organism uniseluler 
dengan flagel. 
Penyebab keadaan tersebut  
a. Gonore 
b. Sifilis 
c. ……. 
d. ……. 
e. Trichomonas 

172.  Bayi laki-laki, umur 1 minggu, datang dengan 
keluhan kejang, didapatkan demam, badan  
kaku, mulut mencucu, dari pemeriksaan 
didapatkan bayi lahir di dukun beranak. 
Persalinan normal. BB = 2600, ibu tidak 
pernah memeriksakan ANC. Diagnose bayi 
diatas  : 
a. Tetanus 
b. meningitis 
c…………. 
d…………. 
e…………. 

173. 

174.  Laki-laki, 39 tahun, P5A0, baru melahirkan 1 
jam yang lalu, ada perdarahan, merembes 
sampai ganti 2 kain. Pada pemeriksaan 
didapatkan kesadaran menurun. TD = 
90/palpasi, HR = 120x/ menit, cepat dan 
lemah, tindakan pertama yang paling tepat 
dilakukan : 
a. Pastikan jalan nafas aman ABC 
b. Pasang IV line, guyur dengan kristaloid 
c. RJP 
d. Siapkan untuk transfuse 
e. ………………………………. 

175.  Anak umur 5 tahun, dibawa ke UGD karena 
tersedak kacang 5 hari yang lalu. Saat ini 
tidak ada kelainan. Tidak ada sesak nafas, 
kadang-kadang batuk, tempat kelainan yang 
paling sering terjadi : 
a. Laring 
b. Trakea 
c. Karina 
d. Bronkus kanan 
e. Bronkus kiri 

176. Seorang laki-laki 30 tahun mengeluh 
pendengarannya ↓ sejak 2 hari yang lalu. 
Sehari sebelumnya ia mengalami kecelakaan 
lalu lintas, kepala kiri terbentur, darah (+) 
telinga kiri. Pada PF: MAE sinistra: bekuan 
darah (-), MT: Intak / sulit dinilai karena 
terdapat bekuan darah, RC: + / sulit dinilai, 
Rinnes tes: + / -, Webber: lateralisasi ke kiri, 
Swabach: kiri memanjang. Kemungkinan 
penyebab gangguan pendengara …… 

 a. ruptur MT 
 b. hemotimpani 
 c. fraktur os temporal karena kecelakaan 
 d. endolimfatik hidup pada koklea 
 e. dislokasi tulang pendengaran karena 

trauma kapitis 
177.  Laki-laki, 65 tahun, pendengaran menurun 

sejak 2 tahun yang lalu terutama mendengar 
percakapan dalam suasana ramai. Gangguan 
pendengaran sebelumnya (-). Perubahan 
anatomi yang mungkin terjadi ? 
a. Atropi organ korti koklea 
b. Gangguan spinalis berkurang 
c. Striae vaskularis berkurang 
d. Sel rambut luar koklea berkurang 
e. Duktus koklea degenerasi 
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178. Seorang perempuan 40 tahun, partus, bayi 
BBL= 4000gr, setelah plasenta lahir terjadi 
perdarahan hebat, nyeri abdomen hebat (-). 
PF: TD=70/50 mmHg, N=112x/m lemah, 
ektremitas dingin. Tifut setinggi umbilikus, 
lunak. Penyebab perdarahan yang paling 
mungkin …. 

 a. laserasi jalan lahir 
 b. gangguan faktor pembekuan 
 c. atonia uteri 
 d. retensi sisa plasenta 
 e. rupture uteri 
179. G2P1A0, hamil aterm, inpartu kala I, JTH 

presentasi kepala H2, letak kiri melintang, 
tanda vital dalam batas normal. Inersia uteri, 
effacement 90%, pembukaan 6-7 cm, ketuban 
(+), penurunan kepala H2-3 UUK kiri 
melintang. Tindakan yang paling tepat ….. 

 a. amniotomi 
 b. oksitosin drip 
 c. vakum 
 d. forcep 
 e. SC 
180. Petani laki-laki 40 tahun, mengeluh ada 

bercak kemerahan sejak 4 bulan yang lalu 
mulai dari punggung tambah luas & gatal. 
Telapak kaki tebal (hipestesi), sering 
kesemutan. Status dermatologikus: makula 
eritem tersebar merata seluruh tubuh dan 
tungkai, numuler, plakat, lesi batas tegas 
sebagian tidak, kulit kedua tungkai kasar dan 
bersisik. Diagnosa yang tepat ….. 

 a. Psoriasis 
 b. Tinea corporis 
 c. Kandidiasis kutis 
 d. MH 
 e. Pitiriasis rosea 
181. Seorang laki-laki 40 tahun, mengeluh luka 

pada kaki tidak sembuh-sembuh sejak 1 
minggu yang lalu. Badan lemah, BB ↓ sejak 2 
bulan yang lalu, IMT=18,4, TD= 130/85 
mmHg, N=85x/m. PF pedis dekstra: luka 1x2 
cm, dasar subkutis, jaringan nekrosis dan pus. 
Lab: Leukosit=12.000, glukosa puasa=175, 2 
jam PP=280, dapat perawatan kaki dan 
antibiotic. Tatalaksana selanjutnya …… 

 a. diet & aktivitas diatur 
 b. metformin 

 c. glibenclamid 
 d. insulin 
 e. acarbuse 
182. Pria 55 tahun dengan keluhan nyeri lutut, 

sudah diberi obat ke puskesmas, keluhan 
berkurang, tetapi timbul nyeri pada ulu hati. 
Apa obat pengganti yang sebaiknya diberikan 
: 
a. ……… 
b. Probenesid 
c. Na diklofenak 
d. Piroksikam 
e. Indometasin 

183. Wanita CP2A0, hamil 32 minggu, datang ke 
RS untuk ANC. Os tidak ada keluhan. Ibu os 
memiliki R/ DM. Apa pemeriksaan yang 
diperlukan ?? 
a.Gula darah sewaktu  
b. Gula darah puasa 
c. Gula darah postprandial 
d. Test toleransi glukosa 
e. Glukosa urin 

184. Anak 7 tahun, demam 5 hari, mual, muntah, 
nermenggigil, hasil lab : parasit malaria 
dengan schuffner dot (+), terapi yang tepat? 
a.Artesunat 
b.Klorokuin 
c. Klorokuin dan sulfadroksil 
d. Kina dan Primakuin 
e. Kina dan doksisiklin 

185. Pria kecelakaan, tampak luka  di region 
antebrachii sinistra. Didapatkan jari II fleksi, 
jari III ½ fleksi, jari IV-V ekstensi. Kerusakan 
apa yang terjadi? 
a. N.Axillaris 
b. N.cricobrachialis 
c. N.medianus 
d. N.ulnaris 
e. N.radialis 

186. 
187. 
188.  Wanita, 35 tahun, mengeluh gatal di lipat 

paha sejak 2 bulan. Penderita mengalami DM. 
pemeriksaan fisik dermatologis terdapat 
bercak merah sebesar logam dengan lesi 
satelit. 
a. T.pedis 
b. Candidiasis 
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c. T.Cruris 
d. T.korporis 
e. ……. 

189.  Wanita, 34 tahun, keluhan demam, selama 8 
hari. Air kencing seperti teh pekat, jumlahnya 
makin lama makin berkurang. Pemeriksaan 
hepar dan lien teraba : 
a. Hepatitis A 
b. Miositosis 
c. ISK 
d. ….. 
e. ….. 

190. 40 orang pekerja pabrik mengalami keram 
perut setelah makan salad dengan bumbu 
pabrik penyebab organism : 
a. S. aureus 
b. C. perferingens 
c. …….. 
d. ……. 
e. …….. 

191. H1N1 terdapat di daerah mexico kemudian 
menyebar ke banyak Negara dan benua. 
Disebut apakah kejadian tersebut : 
a. Epidemiologi 
b. Endemik 
c. Pandemik 
d. KLB 
e. ……. 

192.  Perempuan berusia 32 tahun mengeluh nyeri 
dada kanan sejak 2 bulan yang lalu. 
Pemeriksaan redup dan hipersonor 
a………. 
b………. 
c………. 
d………. 
e……….. 

193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199.  Seorang wanita dating ke praktek dokter 

umum dengan keluhan utama berkunang-
kunang dan merasa lemah sekali. Pasien 
mengaku tidak mendapat haid selama 3 bulan. 
Pemeriksaan fisik : konjungtiva pucat. Test 
kehamilan (+). Hb 9 gr/dl. Darah tepi 

hipokrom mikrositer. Pengobatan yang 
diberikan adalah  
a. Tablet besi 
b. Tablet piridoksin 
c. Tablet Asam folat 
d. Tablet siano kobalamin 
e. Tablet tiamin 

200. 
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