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 DEPARTEMEN MKU 

 UNIVERSITAS SURABAYA 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 2021-2022 
Mata Kuliah   : Manusia dan Pengembangan Diri 

Kode Mata Kuliah  : 1301Z012, 1302Z012, 1303Z012, 1370Z012 (Semua Kode) 

Hari / Tanggl    : Senin, 06 Desember 2021  

Waktu   : 10.30-12.30 WIB 

Sifat Ujian   : Project 

Dosen Penguji   : Tim Dosen 

 

 

PETUNJUK:  

 

Tugas video dan poster itu untuk semua topik yang ada setelah UAS (topik 8- ke atas). Mhsw 

memilih 1 topik untuk dibuat video dan 1 topik untuk dibuat poster. Jadi ada 2 tugas untuk 

penilaian UAS nya yaitu Poster dan membuat Video. 

Poster dan video yang dibuat dengan mengandalkan pada kreatifitas sebagai kelompok : 

1. Harus terkait topik yang sudah diberikan di pertemuan 8 hingga 11. 

2. Isi poster dan video :  

a. Terkait “lesson learned” yang di peroleh terkait materi itu  

b. Terkait pesan atau ajakan untuk hidup lebih baik sebagai manusia (individu), kelompok 

dan masyarakat. 

3. Durasi video : jangan panjang-panjang, maksimal 10 menit. Disesuaikan dengan isi pesan 

yang akan disampaikan. 

Poster/Video :  

• Poster dibuat menggunakan laptop (digital), tidak usah dicetak. 

• Desain dapat dibuat hanya dengan ilustrasi atau menggabungkan antara ilustrasi dengan 

foto (catatan: sebaiknya foto merupakan karya sendiri bukan karya orang lain) atau 

kalau menggunakan karya orang lain harus dinyatakan itu foto karya orang lain.. 

•  Peserta diperbolehkan menggunakan software apa saja : freehand, corel draw, adobe 

photoshop, illustrator, dan lain-lain. 

•      Isi Poster dan Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: kesusilaan, moral, kekerasan 

dan tidak mengandung unsur pornografi, serta bertentangan dengan SARA (Suku, 

Agama, dan RAS). 

•      Poster yang dikumpulkan merupakan karya asli peserta 

• Dalam membuat poster dan video : harus perhatikan hak cipta/kekayaan intelektual 

orang lain. 

Jurnal Pribadi : Dibuat sesuai ketentuan yang ada di tugas saat UAS. 

http://www.anaksma.net/2016/12/20/pts-dengan-jurusan-psikologi-berakreditasi/
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~ Selamat Mengerjakan ~ 

 

                                                                                          Surabaya, 19 November 2021 

                                                                                          Ketua Departemen MKU  

 

                                                                       

                                                                     Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D. 
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 DEPARTEMEN MKU 

 UNIVERSITAS SURABAYA 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 2021-2022 
Mata Kuliah : Pendidikan Agama  

Kode Mata Kuliah         : 1000C003,1000C004,1000C005,1000C006,1000C007,1000C008  

Hari / Tanggal                      : Senin, 06 Desember 2021  

Waktu : 16.00-17.30 WIB 

Sifat Ujian : Take home 

Dosen Penguji : Tim Dosen Agama 

 

 

PETUNJUK: 

SOAL 

Mahasiswa mengumpulkan hasil rangkuman wawancara (mewawancarai salah satu teman 

sekelompok yang berbeda agama untuk lebih mengenal agamanya) dan refleksi pribadi sepanjang 

mengikuti mata kuliah agama semester ini. 

 

1. Wawancara: Satu anggota kelompok secara pribadi mewawancarai minimal satu anggota 

kelompoknya sendiri yang agamanya beda (via Zoom/Meet, tidak boleh via chat/email), 

agar dapat lebih mengenal agama tersebut (pembagian kelompok lihat poin di bawah).  

 

Wawancara harus bersifat dialogis, tidak diperkenankan memojokkan atau mempertanyakan 

doktrin agama lain, tetapi harus bertujuan untuk lebih mengenal dan mengerti pengalaman 

temannya sebagai umat beragama lain. Ketika diwawancarai, mahasiswa menjawab sesuai 

pengalamannya, tidak diperkenankan menjawab dengan copy-paste dari Internet. Setiap 

mahasiswa membuat rangkuman wawancara sendiri secara individual (minimal 500 kata), 

disertai screenshot wawancaranya. Satu orang hanya boleh diwawancara oleh satu orang 

teman sekelompok (kecuali jika memang tidak mencukupi, boleh mewawancarai temannya 

yang berbeda agama di luar kelompok). 

 

2. Refleksi pribadi: Setiap mahasiswa menulis perenungan diri/pelajaran apa yang didapat 

selama mengikuti mata kuliah ini, misalnya perubahan diri apa yang dialami, hal baru apa 

yang diperoleh, apa kesan/perasaan selama di mata kuliah ini, dst (minimal 500 kata). 

 

3. Ujian Akhir dikumpulkan via google drive sesuai instruksi yang telah diberikan di kelas. 

Mahasiswa tidak perlu hadir pada saat UAS untuk tanda tangan kehadiran. 

 

~ Selamat Mengerjakan ~ 

                                                                                          Surabaya, 19 November 2021 

                                                                                          Ketua Departemen MKU 

 

                                                                                    

                                                                                      Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D. 
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 DEPARTEMEN MKU 

 UNIVERSITAS SURABAYA 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 2021-2022 

 
Mata Kuliah : Pancasila dan Kewarganegaraan  

Kode Mata Kuliah         : 1301Z002,1302Z002,1303Z002,1370Z002 (Semua Kode) 

Hari / Tanggal         : Kamis, 09 Desember 2021  

Waktu : 16.00-17.30 WIB 

Sifat Ujian : Take home 

Dosen Penguji : Tim Dosen  

 

PETUNJUK:  

 Bentuk Ujian Akhir Semester adalah takehome 

1. Tugas UAS berupa Citizenship Project, yaitu membuat Proposal Program Kreativitas 

Mahasiswa - Pengabdian, dengan format yang telah tersedia di laman: uls.ubaya.ac.id. 

Kriteria penilaian akhir didasarkan pada: (1) Perumusan masalah, (2) Ketepatan Solusi, (3) 

Ketepatan masyarakat sasaran, (4) Nilai tambah bagi masyarakat sasaran, (5) Keberlanjutan 

program, (6) Penjadwalan Kegiatan, (7) Pembagian tugas untuk setiap anggota, serta (8). 

Anggaran yang diusulkan. 

2. Teknis pengumpulan tugas adalah sebagai berikut: (1) Softcopy proposal dikumpulkan per 

kelompok sesuai jadwal ujian yang telah ditentukan. (2) Softcopy proposal diupload di 

uls.ubaya.ac.id dan dikirimkan per kelompok kepada masing-masing dosen pengampu. 

melalui ketua kelompok dengan ketentuan: → Kelas KP_NamaKetua_NRP 

3. Tugas dikumpulkan paling lambat Hari Kamis, 09 Desember 2021 Pukul 16:00. Mahasiswa 

tidak perlu hadir saat UAS untuk menandatangani presensi kehadiran 

 

 

                                           ~ Selamat Mengerjakan ~ 

 

 

                                                                                          Surabaya, 19 November 2021 

                                                                                          Ketua Departemen  

 

 

                                                                                        Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D. 
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 DEPARTEMEN MKU 

 UNIVERSITAS SURABAYA 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 2021-2022 

 
Mata Kuliah : Literasi Digital  

Kode Mata Kuliah         : 1301Z013, 1302Z013, 1303Z013, 1370Z013 

Hari / Tanggal         : Jumat, 10 Desember 2021  

Waktu : 13.30-15.00  

Sifat Ujian : Project Presentation 

Dosen Penguji : Tim Dosen  

 
 

Detail Project: 

● Project dikerjakan secara berkelompok (3 - 4 orang) → hasil semua proposal ini akan 

diserahkan ke DPK untuk ditindaklanjuti 

● Membuat proposal PKM GT dengan tema: Aksi nyata penerapan literasi digital yang 

inovatif, kreatif, dan adaptif dengan era Industry 4.0 sebagai perwujudan minimum 2 (dua) 

dari 17 tujuan SDGs 

● Proposal ini akan dipresentasikan 
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DAFTAR ISI 

1.   PENDAHULUAN 

Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi 

bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKM-GT (dilengkapi dengan 

data atau informasi yang mendukung). Bagian ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat 

yang ingin dicapai. 

2.      GAGASAN 

Bagian gagasan berisi uraian tentang: 

a.    Persoalan pencetus gagasan (diperoleh dari fenomena sosial budaya masyarakat di 

semua strata, dan tatanan kehidupan di era tekno 5.0 dan lainnya) 

b.   Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel 

c.    Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan 

peran atau kontribusi masing-masingnya 

d.   Langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan sehingga dampak sistemik 

yang diharapkan, tercapai. 

3. KESIMPULAN 

a. Nyatakan gagasan yang diajukan, 

b. Cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang diperlukan 

c. Prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem harvard (author-date style). Sistem harvard 

menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis 

dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi (baik 

penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat Internet ditulis 

menggunakan huruf italic. Terdapat banyak varian dari sistem harvard yang digunakan dalam 

berbagai jurnal di dunia. Penyusunan daftar pustaka menggunakan perangkat lunak manajemen 

referensi Mendeley yang dikembangkan oleh Elsevier. 

  ·         Isi utama artikel PKM-GT terdiri dari: daftar isi, halaman inti, dan lampiran. 

·         Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, …, yang diletakkan pada 

sudut kanan bawah. 

·         Halaman inti adalah halaman yang memuat Bab Pendahuluan sampai dengan Daftar 

Pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 (sepuluh) halaman. 

·         Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, …, yang 

diletakkan pada sudut kanan atas. 

·         Penomoran halaman 1 (satu) dimulai dari Bab Pendahuluan. 
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Isi utama artikel PKM-GT ditulis dengan: 

1.   Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. 

2.   Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri 

dan kanan. 

3.                   Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

 

 

~ Selamat Mengerjakan ~ 

                                                                                          Surabaya, 19 November 2021 

                                                                                          Ketua Departemen MKU  
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 DEPARTEMEN MKU 

 UNIVERSITAS SURABAYA 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 2021-2022 

 
Mata Kuliah                                : Communicative English 

Kode Mata Kuliah        : 1301Z014, 1302Z014, 1303Z014, 1370Z014 (Semua Kode) 

Hari / Tanggal                   : Rabu, 15 Desember 2021  

Waktu : 10.30-12.00 WIB 

Sifat Ujian : Take Home 

Dosen Penguji : Tim Dosen  

 

INTRUCTION:  

Record a video in which you become the tour guide. The video should be about recreational places/ 

culinary places/ shopping centres/ worship places/ hotels/ art museums around you. The minimum 

duration of the video is 5 minutes and the maximum is 10 minutes.  

The scoring criteria: 

1. Content authenticity (20%) 

2. Video attractiveness and body language (20%) 

3. Fluency and tone (30%) 

4. Content and comprehensiveness (30%) 

Due date: Final exam day 

 

 

~ Selamat Mengerjakan ~ 

 

 

                                                                                          Surabaya, 19 November 2021 

                                                                                          Ketua Departemen MKU  

 

 

 

                                                                               Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D. 
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