
Tugas Individu 1 
 

Tugas ini bertujuan untuk melatih nalar kritis mahasiswa terhadap persoalan karakter yang 

terjadi di masyarakat. Langkah-langkah dalam tugas ini adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan sebuah persoalan yang menurut saudara tepat untuk dianalisis 

2. Buktikan persoalan tersebut melalui foto. 

3. Foto yang dimaksud adalah karya asli (bukan hasil dari internet atau sejenisnya) 

4. Sebutkan letak dan waktu foto tersebut diambil. 

5. Analisislah foto tersebut, sertakan pula alasan mengapa saudara memilih foto tersebut.  

 

Kriteria penulisan: 

1. Bersifat individu 

2. Diketik dengan kertas A4 spasi 1 

3. Foto ditempel pada kertas tersebut. 

 

Kriteria penilaian didasarkan pada: 

1. Orisinalitas karya (bukan hasil plagiasi/copypaste) baik tulisan maupun foto 

2. Kesesuaian dengan tema 

3. Kedalaman menganalisis 

4. Kemampuan dalam mempresentasikan karya 

 

Cara pengumpulan tugas: 

1. Tugas dikumpulkan pada saat jam perkuliahan  

2. Batas pengumpulan, Pertemuan ke-4  

 

  



Tugas Individu 2 
 

Tugas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang etika dalam bersosial media. 

Dalam tugas ini, mahasiswa diwajibkan untuk menganalisis status dan foto dari rekan 

mahasiswa yang ada dalam satu kelas yang bersifat positif dan negatif. Sebagaimana dalam 

penjelasan berikut: 

 

A ANALISIS FOTO 

 Keterangan:  

Pilih foto yang sebenarnya untuk konsumsi pribadi tetapi oleh yang bersangkutan 

terunggah di sosial media 

 

 
 

Alasan pemilihan foto: 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

Saran/masukan: 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

B ANALISIS STATUS (POSITIF) 

 Keterangan: 

Pilih satu status yang tidak layak untuk ditulis dan di publikasikan di sosial media  

 

 
 

Alasan pemilihan foto: 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

Saran/masukan: 

foto 

Screenshot 



............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

  

C ANALISIS STATUS (NEGATIF) 

 Keterangan: 

Pilih satu status yang layak untuk ditulis dan di publikasikan di sosial media  

 

 
 

Alasan pemilihan foto: 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

Saran/masukan: 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

 

Kriteria penulisan: 

1. Bersifat individu 

2. Diketik dengan kertas A4 spasi 1 

3. Foto/screenshot ditempel pada kertas tersebut. 

Kriteria penilaian didasarkan pada: 

1. Orisinalitas karya (bukan hasil plagiasi/copypaste) baik tulisan maupun foto 

2. Kecermatan memahami perintah dalam penugasan 

3. Kedalaman analisis 

4. Kemampuan dalam mempresentasikan karya 

Cara pengumpulan tugas: 

1. Tugas dikumpulkan pada saat jam perkuliahan  

2. Batas pengumpulan, Pertemuan ke-6  

 

Screenshot 


