Daftar Isi

Pengantar

Buku ini disusun sebagai buku teks berbentuk tanya-jawab untuk persiapan Ujian Nasional Perawat Lansia Bersertiﬁkat
di Jepang (bunga rampai pertanyaan) untuk warga negara asing. Kami melakukan modifikasi soal-soal ujian nasional

Pengantar
Cara Menggunakan Buku Ini

tahun-tahun lalu untuk membuat soal-soal dalam bentuk tanya-jawab. Selain itu, kami juga memperhitungkan tren baru
dan menyusun buku ini sedemikian rupa untuk memudahkan belajar keseluruhan cakupan ujian secara komprehensif.

Martabat Manusia dan Kemandirian

Q001 A001

Total pertanyaan dalam buku ini berjumlah 713. Selain itu, terdapat halaman Poin Penting dalam Belajar tersendiri dengan

Hubungan Manusia dan Komunikasi

Q005 A005

ilustrasi dan bagan agar lebih mudah dipahami secara visual.

Pemahaman Masyarakat

Q009 A009

Dasar-Dasar Perawatan Lansia

Q026 A026

dalam setiap subjek studi tidak diterjemahkan agar Anda terbiasa dengan soal-soal ujian. Hanya penjelasannya yang

Keterampilan Komunikasi

Q039 A039

diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

Keterampilan Dukungan Kehidupan

Q049 A049

Proses Perawatan Lansia

Q072 A072

Pemahaman Perkembangan dan Penuaan

Q081 A081

Pemahaman atas Demensia

Q092 A092

negara asing yang mempelajari perawatan lansia di Jepang, melainkan juga untuk memperdalam keahlian perawatan

Pemahaman Disabilitas

Q104 A104

lansia bagi mereka yang bekerja di fasilitas perawatan lansia di Jepang dan di negaranya masing-masing.

Mekanisme Mental dan Tubuh

Q117 A117

Perawatan Medis

Q133 A133

Ujian Nasional Perawat Lansia Bersertifikat diselenggarakan dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, soal-soal

Selain itu, dalam versi bahasa Jepang, penjelasan dan teks lainnya telah diperiksa oleh para pakar bahasa Jepang untuk
memastikan bahwa teks tersebut mudah dipahami oleh warga negara asing yang mempelajari perawat lansia di Jepang.
Kami berharap buku ini bukan hanya digunakan dalam persiapan Ujian Nasional Perawat Lansia Bersertiﬁkat bagi warga

Perlu kami sampaikan bahwa buku ini disusun dengan memanfaatkan Program Dukungan Belajar Bahasa Jepang untuk
Perawatan Lansia, program subsidi dari Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan.

Badan Hukum Publik Asosiasi Perawat Lansia Bersertiﬁkat di Jepang
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Cara Menggunakan Buku Ini

%XNX8MLDQ1DVLRQDO3HUDZDW/DQVLD%HUVHUWL¿NDWXQWXN:DUJD1HJDUD$VLQJ6RDO
1 Pertanyaan merupakan bahan ajar untuk warga negara asing yang ingin lulus Ujian
1DVLRQDO3HUDZDW/DQVLD%HUVHUWL¿NDWGL-HSDQJ

Ɣ 3HUWDQ\DDQ

4 GDQMDZDEDQ $ EHUKXEXQJDQVDWXVDPDODLQ3HQDPDDQKDODPDQQ\D

GLVHODUDVNDQDJDUPXGDKGLSHODMDUL PLVDOQ\D4ĺ$ 3RLQ3HQWLQJGDODP
%HODMDU * GLEHULQDPD*

Ɣ Dalam

buku ini, soal-soal disusun berdasarkan subjek studi dalam bentuk tanya-jawab,

PHQJDFXSDGDVRDOVRDO8MLDQ1DVLRQDO3HUDZDW/DQVLD%HUVHUWL¿NDWWDKXQWDKXQODOX

Ɣ -DZDEDQDWDVSHUWDQ\DDQGLWXQMXNNDQGHQJDQVLPEROż

EHQDU DWDXî VDODK .DPL

juga menyertakan penjelasan mengapa jawaban tersebut benar atau salah, informasi
WDPEDKDQGOO

Ɣ %HEHUDSDVXEMHNVWXGLPHQFDQWXPNDQ3RLQ3HQWLQJGDODP%HODMDUGLEDJLDQDNKLU3RLQ

Penting dalam Belajar merangkum hal-hal dalam suatu subjek studi yang sebaiknya
diingat, menggunakan ilustrasi dan bagan sehingga
PXGDKGLSDKDPLVHFDUDYLVXDO

もん

だい

問題

こころとからだの
しくみ

11 001

マズロー（Maslow, A.）の欲 求 階 層説の承 認 欲 求 とは、自 分 自 身

11 002

マズロー（Maslow, A.）の欲 求 階 層説の生 理 的 欲 求 とは、自 分 の

11 003

マズロー（Maslow, A.）の欲 求 階 層説で、生 命を脅 かされないこ

11 004

マズロー（Maslow, A.）の欲 求 階 層説で、他 者 からの賞 賛 を受 け

11 005

ライチャード（Reichard, S.）による老 年 期 の性 格類 型において、

の向上を示すことである。

遺伝子の継続を示すことである。

とは最上層の欲求である。

たいというのは承認欲求である。

自分の過去に対して自責の念を抱くことは、円熟型に分類される。

Q 118

11 006

ライチャード（Reichard, S.）による老 年 期 の性 格類 型において、

11 007

ライチャード（Reichard, S.）による老 年 期 の性 格類 型において、

若いときの積極的な活動を維持することは、依存型に分類される。

年をとることをありのままに受け入れていくことは、円熟型に分類

11 012

適応機制の分類において、抑圧とは体験を無意識のうちに忘れよう

11 013

適応機制の分類において、合理化とは自分の感情と正反対の行動で

とすることをいう。

本当の自分を隠そうとすることである。

される。

11 008

短期記憶とは、数日間保持される記憶である。

11 014

末梢動脈には、血液の逆流を予防するための弁がある。

11 009

記憶には、記銘・保持・想起の 3 つの過程がある。

11 015

動脈は、体表から拍動に触れることができる。

11 010

意味記憶には、日付や物の名称などがある。

11 016

大脳の機能局在の部位として、頭頂葉は意思決定を遂行する役割が

11 011

観察学習とは、自分の行動を反省する学習である。

11 017

大脳の機能局在の部位として、側頭葉は聴覚や記憶に関する役割が

Q 119

ある。

ある。

Q 120

11 024

心臓は、ガス交換を行う。

大脳辺縁系には、記憶に関する機能がある。

11 025

唾液が多いと、口臭の原因となる。

11 020

肝臓は、グリコーゲン（glycogen）の貯蔵をする。

11 026

口臭は、他者との交流を避ける原因となることがある。

11 021

膀胱は、尿を濃縮するはたらきをもつ。

11 027

副交感神経は、唾液分泌を抑制する。

11 022

小脳には、呼吸中枢がある。

11 028

耳下腺の導管は、口腔底に開口する。

11 023

膵臓は、インスリン（insulin）分泌を行う。

11 029

唾液には、抗菌作用がある。

11 018

大脳の機能局在の部位として、後頭葉は視覚情報の認識の役割があ

11 019

る。
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11 030

舌下腺は、小唾液腺である。

11 036

骨を強化するためには、日光を避ける。

11 031

さじ状 爪 がみられた場 合、鉄 欠乏性貧血（iron deﬁciency anemia）

11 037

骨を強化するためには、ビタミン E（vitamin E）の摂取をする。

11 032

ばち状指がみられた場合、栄養障害が疑われる。

11 038

骨を強化するためには、適度な運動をする。

11 033

巻き爪は、心疾患でみられる。

11 039

高齢者の骨折（fracture）で、転倒によって生じることが最も多い

11 034

良 肢 位 と は、ADL（Activities of Daily Living： 日 常 生 活 動 作 ） に

11 040

大腿骨頸部を骨折（fracture）した直後は無症状である。

11 041

たんぱく質は、身体を構成する主要成分である。

11 035

が疑われる。

最も支障が少ない姿勢である。

つま先が下を向いた姿勢は良肢位である。

Q 123

のは大腿骨頸部骨折（femoral neck fracture）である。

Q 124

11 042

糖質は、脂溶性ビタミンの吸収を助ける。

11 048

摂食・嚥下のプロセスにおいて、口腔期は喉頭が閉鎖する。

11 043

脂質は、ホルモンの原料となる。

11 049

摂食・嚥下のプロセスにおいて、咽頭期は食塊を形成する。

11 044

ビタミン C は、水溶性ビタミンである。

11 050

摂食・嚥下のプロセスにおいて、食道期は随意的な運動である。

11 045

無機質（ミネラル（mineral））は、体内でつくることができる。

11 051

S 状結腸は、大腸の一部である。

11 046

摂食・嚥下のプロセスにおいて、先行期は唾液分泌が増加する。

11 052

空腸は、小腸の一部である。

11 047

摂食・嚥下のプロセスにおいて、準備期は嚥下性無呼吸がみられる。

11 053

脱水に伴う症状には、活動性の低下がみられる。

Q 125
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11 054

脱水に伴う症状には、皮膚の湿潤がみられる。

11 060

家庭内での不慮の事故のうち、入浴での事故は少ない。

11 055

胃ろうに使用しているカテーテルは、交換不要である。

11 061

帯状疱疹（herpes zoster）は、強いかゆみがある疾患である。

11 056

糖尿病でインスリン療法を受けている場合には、低血糖症状に注意

11 062

疥癬（scabies）は、ほかの人に感染しない皮膚疾患である。

11 057

38 〜 41℃の湯温での入浴は、消化機能を亢進させる。

11 063

浴槽からの立ち上がりは、ゆっくり行う。

11 058

感染を起こしていない皮膚の創傷治癒を促す方法には、乾燥がある。

11 064

心臓に疾患のある人には、半身浴を勧める。

11 059

皮膚の表面は、弱酸性に保たれている。

11 065

食後、すぐに入浴を勧める。

する。
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11 066

入浴後、水分摂取は控える。

11 072

息を吐きながら腹圧を低下させると、排便は促される。

11 067

皮膚の乾燥に伴うかゆみがある場合は、利用者の爪は短く切る。

11 073

排便時には、外肛門括約筋を意識的に弛緩させる。

11 068

正常な尿は、排尿直後はアンモニア臭がする。

11 074

弛緩性便秘の原因には、食物繊維の摂取不足がある。

11 069

仰臥位は、排便しやすい姿勢である。

11 075

直腸性便秘の原因には、排便を我慢する習慣が関係する。

11 070

交感神経は、直腸の蠕動運動を促進させる。

11 076

寝たきりになると、下痢になりやすい。

11 071

食事をとると、便意はおさまる。

11 077

麻薬性鎮痛剤の使用中は、便秘になりやすい。

Q 129

Q 130

11 084

不眠症（insomnia）のうち、
睡眠の時間は十分にとれているが、
ぐっ

腹圧性尿失禁は、くしゃみなどで生じる失禁である。

11 085

臨終期の身体の様子として、浮腫の出現は少ない。

11 080

膀胱炎（cystitis）では、排尿時痛が起こりやすい。

11 086

死亡直前にみられる身体の変化として、下顎呼吸の出現がある。

11 081

加齢に伴い、睡眠時間は長くなる。

11 087

キューブラー・ロス（Kübler-Ross, E.）が提 唱 した心 理 過 程 の 5

11 082

運動は、体内時計を 1 日 24 時間の周期に修正する最も強力な因子

11 083

レ ス ト レ ス レ ッ グ ス 症 候 群（restless legs syndrome） は、 下 肢

11 078

機能性尿失禁は、認知症のある利用者が見当識障害などにより生じ

11 079

る。

すり眠れた感じがしない状態を熟眠障害という。

つの段階として、第 1 段階は怒りである。

となる。

を安静にすることで症状が軽快する。
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Jawaban dan Penjelasan

Mekanisme Mental dan Tubuh

11001

Kebutuhan akan penghargaan merupakan kebutuhan untuk menerima pujian dari orang

×

merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah

11002

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan naluriah (hasrat seksual)

lain atau untuk dihargai oleh atasan di perusahaan, dll. Menunjukkan peningkatan diri
kebutuhan tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow (lihat G010).

untuk melestarikan spesies (lihat G010).

○
11003

Jiwa yang tidak terancam merupakan kebutuhan dasar. Dalam

×

kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan di tingkat tertinggi adalah

11004

Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan untuk menerima

○

G010).

11005

Merasa menyesal atas masa lalu diklasifikasikan sebagai tipe

×

KLHUDUNLNHEXWXKDQ0DVORZKDOLQLDGDODKNHEXWXKDQ¿VLRORJLVDWDX
kebutuhan akan aktualisasi diri (lihat G010).

pujian dari orang lain, dihargai oleh atasan di perusahaan, dll. (lihat

menyalahkan diri sendiri (self-hater). Tipe dewasa (mature) berarti
menerima penuaan apa adanya (lihat G010).

A 118

11006

0HPSHUWDKDQNDQNHJLDWDQDNWLIVDDWPXGDGLNODVL¿NDVLNDQVHEDJDL

×

kecenderungan pasif dan enggan melakukan apa pun (lihat G010).

11007

Tipe dewasa (mature) menerima penuaan dan kehidupan sehari-

tipe defensif (armored). Tipe dependen (rocking chair) memiliki

KDULDSDDGDQ\DGHQJDQVHGLNLWNRQÀLNPHQWDO OLKDW* 

○
11008

×

Memori jangka pendek adalah memori yang segera terlupakan
jika tidak melakukan apa-apa. Informasi yang diulang-ulang akan
disimpan sebagai memori jangka panjang.

11009

Terdapat tiga proses dalam memori, yakni menghafal (proses

○

tidak lupa), dan memanggil (proses mengingat apa yang telah

11010

Memori semantik adalah memori tentang informasi umum terkait

mengingat), menyimpan (proses menyimpan apa yang diingat agar
disimpan) (lihat G010).

tanggal, nama benda, kata, dan konsep.

Represi didefinisikan sebagai tindakan menekan keinginan

○

muncul di permukaan kesadaran, dan tanpa sadar berusaha

11013

Rasionalisasi didefinisikan sebagai tindakan membenarkan hal yang dilakukan

×

menyembunyikan diri yang sebenarnya, seperti perasaan yang tidak ingin diketahui orang

11014

.DWXSXQWXNPHQFHJDKUHÀXNVWHUOHWDNGLYHQDSHULIHU9HQDSHULIHU

×

mengembalikan darah kotor ke jantung. Katup tersebut bekerja

11015

Arteri bertanggung jawab untuk memompa darah ke tubuh dengan

○

tidak dapat merasakan detak jantung.

11016

Lobus parietal bertanggung jawab untuk menerima sensasi nyeri

×

○
11011

11012

3HPEHODMDUDQREVHUYDVLGLGH¿QLVLNDQVHEDJDLSHPEHODMDUDQ\DQJ
terjadi dengan mengamati perilaku orang lain.

×

11017

dan emosi yang tidak dapat diterima oleh seseorang agar tidak
melupakannya.

seseorang dengan memberikan alasan yang menguntungkan dirinya sendiri. Mencoba
ODLQGHQJDQPHODNXNDQNHEDOLNDQQ\DGLNODVL¿NDVLNDQVHEDJDLSHPEHQWXNDQUHDNVL

pada ekstremitas atas dan bawah bekerja melawan gravitasi untuk
PHQFHJDKUHÀXNVGDUDK

detak jantung. Vena yang memompa darah dari tubuh ke jantung

pada kulit. Sementara itu, lobus frontal bertanggung jawab untuk
melakukan pengambilan keputusan.

Lobus temporal memiliki fungsi yang berkaitan dengan pemahaman
bahasa dan emosi, selain pendengaran dan memori.

○
A 119

A 120

11018

Lobus oksipital bertanggung jawab untuk mengenali informasi
visual.

11024

×

○
11019

Sistem limbik adalah istilah umum untuk lobus limbik dan amigdala

○

dll. Hipokampus berperan dalam memori, sedangkan amigdala

11020

Hati menyimpan glukosa yang diperoleh dari asupan makanan dalam bentuk glikogen.

○

ke dalam darah untuk menyediakan energi. Fungsi hati di antaranya adalah metabolisme

11021

Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urine. Sedangkan yang berfungsi

×

kiri dan kanan dialirkan ke ureter kiri dan kanan, lalu dikumpulkan di kandung

11022

Pusat pernapasan terletak di batang otak. Batang otak adalah istilah umum

×

bawah belahan otak besar, di bagian punggung batang otak. Fungsi otak

11023

Pankreas mensekresikan cairan pankreas dari eksokrin, yang berperan dalam

○

PHQVHNUHVLNDQLQVXOLQ EHNHUMDPHQXUXQNDQNDGDUJXODGDUDK VHGDQJNDQVHOĮ $ 

(yang terletak di permukaan dalam otak besar), hipokampus,
berperan dalam emosi.

Ketika terjadi kekurangan glukosa dalam darah, glikogen diubah menjadi glukosa dan dikirim
GDQSHQ\LPSDQDQQXWULVLSURGXNVLHPSHGXGHWRNVL¿NDVLGDQSHQJDWXUDQYROXPHGDUDK

untuk mengentalkan urine adalah ginjal. Urine yang terkonsentrasi di ginjal
kemih. Urine dikeluarkan dari kandung kemih ke luar tubuh melalui uretra.

untuk otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak kecil terletak di bagian
kecil terkait dengan koordinasi gerakan volunter oleh kesadaran seseorang.

SHQFHUQDDQ6HOȕ % GL3XODX/DQJHUKDQV\DQJPHUXSDNDQEDJLDQHQGRNULQ
mensekresikan hormon dengan glukagon (bekerja meningkatkan kadar gula darah).

A 121

Jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Organ yang bekerja menukar
gas adalah paru-paru. Darah kotor yang kembali dari seluruh tubuh mengalir dari serambi
kanan ke bilik kanan, lalu dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonari untuk pertukaran
gas. Darah yang gasnya telah ditukar menjadi darah bersih, kemudian mengalir dari serambi
kiri ke bilik kiri melalui vena pulmonari dan mengalir ke seluruh tubuh (lihat G012).

11025

Saliva bukanlah penyebab halitosis. Saliva memiliki efek

×

Sekitar 99% komponen saliva adalah air. Asupan cairan yang

11026

Halitosis bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Akibatnya,

○

penyebab menghindari interaksi dengan orang lain. Halitosis bisa

11027

Saraf parasimpatik berfungsi meningkatkan sekresi saliva. Sedangkan yang

×

dominan, terjadi sekresi saliva kental dalam jumlah kecil, sedangkan jika saraf

11028

Duktus kelenjar parotid yang merupakan salah satu kelenjar saliva

×

Kelenjar sublingual dan kelenjar submandibular terbuka pada dasar

11029

Efek antibakteri bekerja mencegah masuknya bakteri. Saliva juga

○

penyangga untuk meringankan benturan makanan di dalam rongga

membersihkan diri dan efek antibakteri yang mencegah halitosis.
rendah mengurangi sekresi saliva dan menyebabkan halitosis.

orang mungkin menahan diri dari berbicara, dan pada gilirannya menjadi
GLVHEDENDQROHKIDNWRU¿VLRORJLVPDNDQDQSHQ\DNLWGDQVHEDJDLQ\D

berfungsi menghambat sekresi saliva adalah saraf simpatik. Jika saraf simpatik
parasimpatik dominan, terjadi sekresi saliva encer dalam jumlah besar.

mayor terbuka ke molar kedua di rahang atas di rongga mulut.
rongga mulut.

memiliki efek pembersihan diri untuk membilas sisa makanan, efek
mulut, dan efek pencernaan yang berhubungan dengan pencernaan.

A 122

11030

Kelenjar sublingual merupakan kelenjar saliva mayor. Kelenjar saliva diklasifikasikan

×

kelenjar submandibular dan kelenjar parotis, selain kelenjar sublingual. Kelenjar saliva

11031

Koilonikia (kuku sendok) adalah keadaan kuku melengkung seperti

○

yang tidak mencukupi.

11032

Jari tabuh (clubbing) adalah salah satu tanda utama penyakit

menjadi kelenjar saliva minor dan kelenjar saliva mayor. Kelenjar saliva mayor mencakup
minor merupakan saluran tipis yang bercabang di jaringan mukosa bibir, pipi, dan lidah.

sendok, yang disebabkan oleh melemahnya kuku akibat nutrisi

Paparan sinar matahari diperlukan untuk memperkuat tulang. Manusia membutuhkan

×

sementara vitamin D dibutuhkan untuk menyerap kalsium dari usus. Vitamin D

11037

Asupan vitamin D diperlukan untuk memperkuat tulang. Vitamin

×

kardiovaskular. Ujung jarinya menyerupai lebah yang sedang

×

menabuh drum. Gangguan gizi menyebabkan keseluruhan kuku

11033

Kuku melengkung ke dalam adalah suatu kondisi di mana batas

×

pertambahan usia, pemakaian sepatu yang tidak pas selama

11034

Posisi fungsional merupakan postur preventif untuk mencegah terjadinya

○

sendiri. Ini merupakan postur tubuh yang paling sedikit menimbulkan

11035

Ujung jari kaki yang menghadap ke bawah bukanlah posisi

×

11036

tampak putih.

tepi kuku mencengkeram jari. Hal ini dapat disebabkan oleh
bertahun-tahun, dan pemotongan kuku yang salah.

kontraktur sendi jika seseorang tidak mampu menggerakkan tubuhnya
hambatan terhadap ADL, sekalipun sendinya tidak lagi dapat bergerak.

fungsional. Ujung jari kaki yang menghadap ke bawah disebut kaki
ekuinus.

kalsium, zat anorganik (mineral) yang dibutuhkan untuk memperkuat tulang,
diaktifkan dengan asupan makanan dan paparan sinar ultraviolet dari sinar matahari.

E adalah salah satu dari vitamin larut lemak yang membentuk
membran biologis dan membantu mencegah oksidasi lipid.

11038

Olahraga memberikan kekuatan yang cukup pada tulang dan

○

berjalan kaki, berbelanja, dll. sebagai aktivitas sehari-hari.

11039

Selain fraktur leher femur, fraktur lainnya yang sering terjadi di

○

fraktur ujung humerus proksimal (lengan dekat bahu), dan vertebra

11040

Segera setelah mengalami fraktur, rasa nyeri akan muncul di sendi

×
11041

mengaktifkan fungsi sel. Olahraga sedang didefinisikan sebagai

antaranya adalah fraktur ujung radius distal (pergelangan tangan),
(tulang punggung) (

llihat G007).

panggul tempat leher femur berada. Selain itu, fraktur leher femur
akan menyulitkan seseorang untuk berdiri atau berjalan.

Protein adalah salah satu dari 5 makronutrien. Protein membentuk
kulit, kuku, rambut, darah, otot, hormon, dan enzim (lihat G014).

○
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11042

Gula berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Gula adalah

×

karbohidrat. Sementara itu, lipid membantu penyerapan vitamin

11043

Lipid adalah salah satu dari 5 makronutrien dan merupakan bahan

○

penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang merupakan vitamin larut

11044

Vitamin adalah salah satu dari 5 makronutrien dan berperan dalam tumbuh kembang

○

merupakan vitamin larut lemak, serta vitamin B dan C yang merupakan vitamin larut air.

11045

Zat anorganik (mineral) yang merupakan salah satu dari 5

×

dikonsumsi melalui makanan. Zat anorganik yang lazim adalah

11046

Fase pendahuluan (fase kognitif) adalah tahap pertama dari proses

○

(fase kognitif) adalah tahap pengenalan bentuk dan warna makanan, di

11047

Apnea deglutisio terjadi pada fase faring. Fase faring adalah tahap

×

faring, terjadi apnea karena rongga hidung dan trakea tertutup (lihat

salah satu dari 5 makronutrien, dan juga dikenal sebagai
larut lemak (lihat G014).

baku produksi hormon, darah, dan membran sel. Lipid membantu
lemak (lihat G014).

dan metabolisme tubuh. Vitamin diklasifikasikan menjadi vitamin A, D, E, dan K yang
Vitamin tidak dapat diproduksi di dalam tubuh, jadi harus diasup dari makanan (lihat G014).

makronutrien tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Zat ini perlu
natrium (Na) dan kalsium (Ca) (lihat G014).

makan dan deglutisi, yang terbagi dalam 5 tahap. Fase pendahuluan
PDQDVHNUHVLVDOLYDPHQLQJNDWVHEDJDLUHÀHNVWHUNRQGLVL OLKDW* 

keempat dari 5 tahap proses makan dan deglutisi. Selama fase
G014).
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11048

Fase rongga mulut adalah fase ketiga dari 5 tahap proses makan dan

×

dari rongga mulut ke faring. Laring menutup selama fase faring, yang

11049

Fase faring adalah fase ketika bolus makanan melewati faring. Selama fase

×

pada fase persiapan (fase mastikasi). Fase persiapan (fase mastikasi)

11050

Fase esofagus adalah gerakan involunter yang tidak bergantung pada kesadaran

×

esofagus dipindahkan ke lambung. Saat bolus makanan memasuki esofagus, bolus

11051

Usus besar adalah organ pencernaan setelah usus halus, dan

○

kolon desendens, kolon sigmoid, dan rektum. Penyerapan air

11052

Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus

deglutisi, dan merupakan waktu ketika bolus makanan dipindahkan
merupakan tahap keempat dari proses makan dan deglutisi (lihat G014).

faring, epiglotis menutup pintu masuk ke laring. Bolus makanan dibentuk
adalah tahap kedua dari 5 tahap proses makan dan deglutisi (lihat G014).

seseorang. Fase esofagus adalah tahap ketika bolus makanan yang dikirim ke
makanan diangkut ke lambung melalui gerakan peristaltik dan gravitasi (lihat G014).

terbagi menjadi sekum, kolon asendens, kolon transversal,
berlangsung di usus besar sehingga feses menjadi padat.

berfungsi menyerap nutrisi dan air.

○
11053

Gejala dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan air yang setara

○

sekujur tubuh, yang mengakibatkan penurunan aktivitas.

dengan sekitar 2% beratnya. Dehidrasi menyebabkan penat di
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11054

×

Gejala yang menyertai dehidrasi adalah kulit kering. Selain kulit
kering, terjadi penurunan volume urine dan hilangnya nafsu makan.
Sementara itu, lansia cenderung tidak menunjukkan gejala.

11055

Kateter perlu diganti secara berkala. Terdapat dua jenis kateter,

×

(diganti sekitar 6 bulan sekali). Penggantiannya merupakan

11056

Gejala hipoglikemia di antaranya adalah berkeringat, jantung berdebar, gangguan kesadaran, kejang,

○

tipe 1 terjadi pada masa kanak-kanak hingga dewasa muda dan membutuhkan terapi insulin. Diabetes

11057

Suhu air panas 38-41 °C dianggap sebagai suhu optimal untuk mandi, yang akan merangsang

○

tekanan darah, dan mengendurkan ketegangan otot. Mandi pada suhu 42 °C atau lebih tinggi akan

11058

Pelembapan adalah cara terbaik untuk mempercepat penyembuhan

×

menyebabkan hilangnya kelembapan pada kulit, yang menghambat

11059

Permukaan kulit harus dijaga agar bersifat asam lemah untuk mencegah

○

Sering membersihkan kulit dengan air panas dapat mengurangi sebum dan

yakni jenis balon (diganti sekitar 1 bulan sekali), dan jenis bemper
tanggung jawab dokter.

dan anggota tubuh gemetar. Terdapat dua jenis diabetes, yakni diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes
tipe 2 terjadi mulai usia paruh baya, dan terapi insulin diberikan sesuai dengan gejalanya.

saraf parasimpatik, meningkatkan fungsi pencernaan, menurunkan detak jantung, menurunkan
merangsang sistem saraf simpatik, sehingga meningkatkan tekanan darah dan detak jantung.

luka pada kulit yang tidak terinfeksi. Melakukan pengeringan akan
pertumbuhan sel. Alhasil, tidak cocok untuk penyembuhan luka.

iritasi akibat faktor eksternal dan menghambat pertumbuhan bakteri.
mengganggu mekanisme asam lemah, sehingga melemahkan efek sterilisasi.
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11060

Banyak kecelakaan tak terduga yang terjadi di rumah merupakan

×

yang rentan terhadap kecelakaan karena tubuh tidak berpakaian dan

11061

Herpes zoster adalah penyakit dengan rasa sakit yang lebih kuat

×

zoster. Ruam merupakan vesikel yang muncul di pita di sepanjang

11062

Skabies adalah penyakit kulit menular yang timbul ketika Sarcoptes

×

kuat. Tempat yang paling lazim adalah ketiak, sela jari (interdigital),

11063

Saat bangkit dari bak mandi, darah mengalir ke ekstremitas bawah sehingga jumlah

○

darah yang mengalir ke otak berkurang sehingga hipotensi ortostatik lebih mudah

11064

Mandi setengah badan dapat mengurangi beban jantung akibat mandi.

○

meningkatkan sirkulasi darah. Efek tekanan hidrostatik membantu

11065

Dianjurkan untuk mandi paling cepat 1 jam setelah makan. Aliran

×

setelah makan. Mandi segera setelah makan dapat mengganggu fungsi

NHFHODNDDQVDDWPDQGL0DQGLDGDODKVXDWXOLQJNXQJDQGDQNRQGLVL¿VLN
kurang terlindungi, sirkulasi darah berubah, dan faktor-faktor lainnya.

daripada gatal. Herpes zoster disebabkan oleh virus varicellajalur saraf tertentu.

scabiei menjadi parasit di kulit. Gejala khasnya adalah pruritus yang
dan area genital. Ruam dapat muncul sebagai papula, nodul, dll.

darah yang kembali ke jantung berkurang dan tekanan darah turun. Akibatnya, jumlah
terjadi. Untuk mencegah hipotensi ortostatik, perlu untuk bangkit secara perlahan.

Mandi memiliki efek tekanan hidrostatik, di mana tekanan air akan
darah kembali ke jantung dan meningkatkan fungsi kardiopulmoner.

darah yang cukup ke organ pencernaan diperlukan untuk pencernaan
pencernaan karena aliran darah ke organ pencernaan tidak mencukupi.
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11066

Asupan cairan yang cukup diperlukan setelah mandi. Mandi

×

yang cukup sebelum dan sesudah mandi. Hidrasi yang tidak

11067

Kulit yang kering menyebabkan penurunan fungsi kulit dan

○

pendek efektif untuk melindungi kulit. Kulit lansia cenderung kering

11068

Urine normal hampir tidak berbau segera setelah berkemih.

×

menimbulkan bau amonia. Urine merupakan cairan bening yang

11069

Postur yang memudahkan defekasi adalah posisi duduk dengan mengangkat tumit dan

×

antara rektum dan anus menjadi sudut tumpul sehingga memudahkan defekasi. Pada posisi

11070

Saraf parasimpatik bekerja mendorong gerakan peristaltik rektum. Saraf

×

antagonistik (saling berlawanan). Saraf parasimpatik mendorong kerja saluran

11071

Saat makan, timbul keinginan defekasi. Saat makanan masuk ke lambung,

×

menyebabkan defekasi. Pergi ke toilet seusai makan dan duduk di dudukan toilet,

menyebabkan keluarnya keringat. Oleh karena itu, perlu hidrasi
memadai dapat menyebabkan dehidrasi.

munculnya rasa gatal. Oleh karena itu, memotong kuku menjadi
akibat penurunan sebum.

Ketika urine terkena udara, bakteri akan menguraikan urine dan
berwarna kekuningan atau kecokelatan muda, dan bebas bakteri.

sedikit membungkuk ke depan. Dengan postur ini, sudut anorektal yang merupakan sudut
supinasi, sudut anorektal menjadi sudut lancip sehingga menyulitkan buang air besar.

simpatik dan saraf parasimpatik yang merupakan saraf otonom memiliki fungsi
pencernaan, sedangkan saraf simpatik menghambat kerja saluran pencernaan.

rangsangannya akan sampai ke kolon, menyebabkan gerakan peristaltik dan
dengan atau tanpa keinginan defekasi, juga membantu meredakan konstipasi.

A 129

11072

Untuk mendorong defekasi, tahan napas dan tingkatkan tekanan perut.

×

tekanan darah. Oleh karena itu, pengguna dengan tekanan darah tinggi

11073

Di sekitar anus, terdapat sfingter ani interna dan sfingter ani eksterna.

○

sadar. Sfingter ani eksterna menjadi rileks secara sadar, seperti saat

11074

Konstipasi atonik terjadi ketika gerakan peristaltik usus besar berkurang

○

penyebabnya adalah asupan serat makanan yang kurang. Serat makanan

11075

Konstipasi rektal adalah konstipasi di mana tinja terdapat di

○

tidak timbul. Olahraga, asupan cairan, dan asupan serat makanan

11076

Konstipasi lebih mungkin terjadi ketika pengguna dalam kondisi terus terbaring di

×

terjadi karena kurang olahraga yang disebabkan oleh penurunan aktivitas fisik,

11077

Penggunaan analgesik narkotik akan menghambat gerakan

Menahan napas dan meningkatkan tekanan perut juga akan meningkatkan
membutuhkan bantuan untuk mendorong defekasi dengan cara lain.

6¿QJWHUDQLHNVWHUQDDGDODKRWRW\DQJGDSDWPHQJRQWUROGHIHNDVLVHFDUD
duduk di toilet untuk persiapan defekasi, sehingga memudahkan defekasi.

dan air dalam feses terserap, sehingga tinja menjadi keras. Salah satu
merangsang saluran usus dan efektif dalam meredakan konstipasi.

UHNWXPWHWDSLUHÀHNVGHIHNDVLOHPDKVHKLQJJDNHLQJLQDQGHIHNDVL
diperlukan dalam pencegahan konstipasi secara umum.

tempat tidur. Ketika seseorang terus terbaring di tempat tidur, konstipasi lebih mungkin
penurunan fungsi usus dan otot perut, serta kurangnya asupan makanan dan air.

peristaltik usus dan dapat menyebabkan konstipasi parah.

○
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11078

Inkontinensia urine fungsional adalah inkontinensia urine yang

○

menemukan toilet karena disorientasi, atau ketidakmampuan untuk

11079

Inkontinensia urine stres adalah jenis inkontinensia yang terjadi ketika uretra

○

sehingga menimbulkan tekanan perut yang menyebabkan kebocoran urine. Jenis

11080

Gejala sistitis lainnya di antaranya adalah kencing tidak tuntas, polakiuria,

○

jika bakteri masuk ke dalam kandung kemih. Wanita memiliki uretra yang

11081

Waktu tidur seseorang menjadi lebih pendek seiring dengan pertambahan usia. Ketika

×

nyenyak di mana otak beristirahat) terjadi secara bergantian dan berulang-ulang. Durasi

11082

Meskipun olahraga memengaruhi kualitas tidur, mekanisme jam biologis tidak

×

Paparan sinar matahari akan mengurangi sekresi melatonin yang merupakan hormon

11083

Sindrom restless legs dapat diredakan dengan menggerakkan ekstremitas

×

adalah gerakan involunter pada saat tidur yang terjadi terutama pada ekstremitas

disebabkan oleh penurunan fungsi kognitif, ketidakmampuan untuk
mengenali toilet karena agnosia (lihat G014).

tertekan, otot dasar panggul yang menopang organ dalam memburuk, bersin, dll.
ini juga merupakan inkontinensia lazim yang ditemukan pada wanita (lihat G014).

dan demam ringan. Sistitis adalah jenis infeksi saluran kemih yang terjadi
lebih pendek daripada pria, sehingga bakteri lebih mungkin masuk.

tidur, tidur REM (tidur dangkal di mana tubuh beristirahat) dan tidur non-REM (tidur
tidur cenderung menjadi lebih singkat karena kurang olahraga dan alasan-alasan lainnya.

11084

Gangguan tidur sering terjadi pada lansia. Gangguan insomnia yang utama di antaranya adalah

○

juga terbangun di tengah-tengah, di mana lansia terbangun beberapa kali pada malam hari. Kemudian,

11085

Pada masa ajal, muncul edema pada tubuh lansia. Edema adalah suatu kondisi

×

karena fungsi sirkulasi ke seluruh tubuh menurun. Gejala lainnya adalah anggota

11086

Pernapasan rahang bawah adalah pernapasan yang terjadi saat seseorang mengalami

○

Ketika mulut terbuka dan pernapasan ini terjadi, artinya kematian sudah dekat. Gejala

11087

Menurut 5 tahap proses psikologis yang dikemukakan oleh Kübler-Ross, tahap

×

tidak dapat menerima kematian. Marah adalah emosi yang ditunjukkan ketika

gangguan mulai tidur, yaitu penderita sulit jatuh tertidur dan membutuhkan waktu lama untuk tertidur. Ada
ada terbangun terlalu pagi, di mana lansia bangun pagi-pagi sekali, kemudian tidak bisa tidur.

di mana air menumpuk di jaringan subkutan, kemudian muncul dalam masa ajal
tubuh dingin, sianosis pada kuku dan bibir, serta penurunan volume urine.

kesulitan bernapas, di mana rahang bawah bergerak ke bawah setiap kali napas.
pernapasan lainnya yang muncul adalah suara gemuruh (desis) dari tenggorokan.

pertama adalah penyangkalan. Penyangkalan adalah tahap di mana seseorang
seseorang merasa mengapa ia sendiri yang meninggal (lihat G014).

WHUSHQJDUXK)DNWRUWHUNXDWGDODPPHPRGL¿NDVLMDPELRORJLVDGDODKVLQDUPDWDKDUL
pemicu tidur, yang akan disekresikan 15-16 jam kemudian, sehingga mendorong tidur.

bawah. Sindrom restless legs, juga dikenal dengan sebutan sindrom kaki gelisah,
bawah. Sensasi yang tidak menyenangkan juga bisa menyebabkan sulit tidur.
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Ŷ Mekanisme adaptif

Poin Penting dalam Belajar

Melarikan diri

Ŷ +LHUDUNLNHEXWXKDQ0DVORZ
Regresi

Kebutuhan akan
aktualisasi diri

Motivasi perkembangan

Kebutuhan
akan penghargaan

Kebutuhan
sosial

Kebutuhan akan rasa
memiliki dan kasih sayang

Represi

Kebutuhan akan rasa aman

Berusaha melindungi diri sendiri dengan kembali ke tahap
perkembangan yang belum matang.
Menekan keinginan dan emosi yang tidak ingin diakui agar
tidak muncul ke permukaan kesadaran.

dan bersabar dengan hal tersebut, ketika tujuan awal tidak
tercapai.

Kebutuhan
dasar
Penebusan

Ŷ 7LSHNHSULEDGLDQODQVLDPHQXUXW5HLFKDUG

Rasionalisasi

Tipe dewasa/mature
(tipe terintegrasi)

Menerima diri sendiri dan kehidupan apa adanya.

Tipe kursi nyaman
(tipe dependen)

Menerima kondisinya saat ini, tetapi bergantung pada
orang lain dan bersifat pasif.

Sublimasi

Tipe defensif (tipe
armor)

Melakukan pertahanan diri dengan menekan kecemasan
akan penuaan dengan cara terus bekerja.

Tipe ekstrapunitif (tipe marah)

Tidak dapat menerima masa lalu dan penuaan dirinya.

Tipe intropunitif (tipe
menyalahkan diri sendiri)

Menganggap hidup sebagai kegagalan dan berpikir
bahwa ialah penyebabnya.

,GHQWL¿NDVL
(penyamaan)

Proyeksi

Penggantian

Ŷ 3URVHVPHPRUL
Menghafal

Menyimpan

Memanggil

(mengingat hal baru)

(terus menyimpan informasi)

(mengeluarkan informasi)

G 010

ketegangan, dll.

Mengalihkan keinginan ke sesuatu yang lebih mudah dicapai
Kompensasi

Motivasi kekurangan

.HEXWXKDQ¿VLRORJLV

Mencari stabilitas diri dengan melarikan diri dari kecemasan,

Pembentukan
reaksi

Berusaha menebus sebuah aspek inferioritas dengan meraih
keuntungan di aspek lain.
Membenarkan tindakan dan kegagalan dengan alasan yang
menguntungkan dirinya sendiri.
Mencoba mengganti keinginan agresif dengan kegiatan yang
bermanfaat, seperti olahraga dan seni.
Menerapkan perasaan dan pikiran orang lain pada diri
sendiri, dan merasa puas seolah-olah menjadi miliknya
sendiri.
Berpikir bahwa perasaan yang tidak dapat diterima diri
sendiri ada pada orang lain.
Mengekspresikan keinginan dan perasaan (cinta, benci, dll.)
terhadap suatu objek ke objek lain.
Berusaha menyembunyikan jati diri yang sebenarnya dengan
bertindak berlawanan dengan keinginan dan perasaan yang
tidak ingin diketahui orang lain.
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Ŷ Struktur otak

Ŷ 1DPDRUJDQGDODP GHSDQ
otak besar
kelenjar tiroid

laring

trakea
paru-paru kanan

paru-paru kiri
jantung

talamus

hati

hipotalamus

limpa

kantong empedu

diensefalon

lambung

pankreas

(pusat saraf
otonom,
mengatur suhu
tubuh, tidur, dll.)

usus besar (kolon asendens)

otak tengah
otak kecil

pons

(mengatur keseimbangan

medula oblongata

tubuh, mengatur gerakan, dll.)

usus besar (kolon transversal)

usus halus (ileum)

usus halus (jejunum)

kandung kemih

usus besar (kolon desendens)

batang otak
Fungsi penopang hidup
(mengatur detak jantung, mengatur pernapasan, deglutisi, dll.)

Ŷ 1DPDRUJDQGDODP EHODNDQJ
Ŷ VLUNXODVLSXOPRQDOGDQVLUNXODVLVLVWHPLN
faring

sirkulasi sistemik

kelenjar tiroid

tubuh atas
paru-paru

vena kava superior

paru-paru kiri

aorta dan cabangnya

serambi kanan

serambi kiri

bilik kanan

bilik kiri

vena kava inferior

kelenjar adrenal

lambung

sirkulasi pulmonal
arteri pulmonari

paru-paru kanan

vena pulmonari

hati

limpa

pankreas
ginjal

usus besar (kolon desendens)
usus besar (kolon sigmoid)

usus besar (kolon asendens)

usus besar (rektum)

ureter
anus

sirkulasi sistemik

tubuh bawah

G 012
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Ŷ 5 makronutrien

Ŷ WDKDSPDNDQGDQGHJOXWLVL

Gula (karbohidrat)

Fase pendahuluan (fase kognitif)

Lipid

Fase persiapan (fase mastikasi)

Protein

Fase rongga mulut

Zat anorganik (mineral)

Fase faring

Vitamin

Fase esofagus

・Vitamin A, D, E, dan K larut lemak
・Vitamin B dan C larut air

Ŷ -HQLVLQNRQWLQHQVLDXULQH
Inkontinensia

Mengompol dapat terjadi jika tindakan berkemih tidak keburu, atau jika

urine fungsional

lokasi toilet tidak diketahui karena demensia atau penyebab lainnya.

Inkontinensia urine urgensi

Timbul keinginan berkemih, tetapi mengompol karena tidak sempat mencapai toilet.

Inkontinensia urine stres

Mengompol saat ada tekanan di perut, seperti saat batuk atau bersin.

Inkontinensia

Saluran urine tertutup karena hipertrofi prostat atau penyebab lainnya

urine luapan

sehingga mengompol sedikit demi sedikit.

Inkontinensia
XULQHUHÀHNV

Kondisi mengompol tanpa keinginan berkemih karena trauma medula
spinalis atau penyebab lainnya.

Ŷ 5 tahap proses psikologis penerimaan kematian menurut Kübler-Ross
Tahap 1

Penyangkalan

Tahap menolak dan menyangkal fakta takdir kematian, seperti seseorang yakin ia tidak mungkin mati.

Tahap 2

Marah

Tahap di mana perasaan marah yang kuat muncul terhadap kematian.

Tahap 3

Menawar

Tahap mengungkapkan keinginan kepada Tuhan, seperti menawar apakah fakta kematian tidak bisa dihindari.

Tahap 4

Depresi

Tahap merasa tertekan ketika seseorang merasa tidak dapat berkutik lagi.

Tahap 5

Penerimaan

Tahap menerima kematian dan pikiran menjadi tenang.
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〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会〉
五十嵐さゆり
（委員長） 白

井 孝 子

福祉人材育成研究所 M&L
東京福祉専門学校

髙 木 憲 司

和洋女子大学家政学部

橋本由紀江

国際交流 & 日本語支援 Y

〈外国人向け介護学習テキスト検討委員会（過去問）編集委員会〉
五十嵐さゆり

福祉人材育成研究所 M&L

木林身江子

静岡県立大学短期大学部

木 村 久 枝

元松本短期大学

午 頭 潤 子

白梅学園大学子ども学部

品 川 智 則

東京 YMCA 医療福祉専門学校

下 山 久 之

同朋大学社会福祉学部

白 井 孝 子

東京福祉専門学校

鈴木真智子

浦和大学短期大学部

髙 木 憲 司

和洋女子大学家政学部

髙 木 直 美

日本福祉大学中央福祉専門学校

髙 木

愛知県立古知野高等学校

諒

平 野 啓 介

旭川大学短期大学部

松 沼 記 代

高崎健康福祉大学健康福祉学部

（事務局）公益社団法人 日本介護福祉士会
国際介護人材支援チーム

「外国人のための介護福祉士国家試験一問一答」
（令和 2 年度 介護の日本語学習支援等事業）
令和 2（2020）年 12 月発行
公益社団法人 日本介護福祉士会
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