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Tujuan  : 

Menjamin pelaksanaan PP-UNAIR-PBM-03 mengenai ujian. 

 

Ruang Lingkup : 

Berlaku untuk persiapan dan pelaksanaan tugas, kuis, UTS, UAS, Ujian Perbaikan, SOCA, 

OSCE, Ujian Komprehensif  



 

Definisi  :  

a. Ujian adalah pengukuran hasil pencapaian mahasiswa terhadap materi kuliah yang 

diberikan kepada dosen. 

b. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan 

pada pertengahan semester 

c. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan 

pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik 

d. Ujian Perbaikan (UP) adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir 

Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum 

nilai akhir Mata Ajar ditetapkan.  

e. SOCA adalah Ujian secara komprehensif yang dilakukan  pada  kasus di bidang ilmu 

tertentu program Profesi 

f. OSCE adalah ujian  ketrampilan klinik yang dilakukan pada akhir skills lab dan 

kepaniteraan klinik 

g. Ujian KOMPREHENSIF adalah ujian secara komprehensif  beberapa kasus yang 

dilakukan di akhir kepaniteraan  

Target  : 

Proses pelaksanaan tugas, kuis, UTS, UAS, Ujian Perbaikan, SOCA dan OSCE dan ujian 

komprehensif  

 

Referensi  : 

Pedoman Prosedur Perkuliahan (PP-UNAIR-PBM-03) dan buku panduan pelaksanaan 

pendidikan FKG Universitas Airlangga. 

 

 Instruksi Kerja : 

A. UTS/ UAS/ Ujian Susulan dan UP  

1. Dosen wajib memberikan tugas kepada mahasiswa dan memberikan penilaian sesuai 

dengan aturan yang ada di FKG Unair 

2. Dosen wajib memberikan kuis dan tugas pada mahasiswa dengan jadwal yang telah 

ditentukan oleh PJMK 

3. Dosen wajib memberikan   UTS dan UAS  seseuai dengan jadwal yang ditentukan 

pada kalender akademik/ jadwal dari SBAK 

4. Dosen wajib menyusun kisi soal untuk kuis atau UTS dan diinformasikan kepada 

mahasiswa pada akhir perkuliahan. 

5. Struktur soal untuk kuis, UTS, UAS, Ujian Perbaikan, SOCA dan OSCE  ditentukan 

oleh PJMK 

6. Struktur soal untuk ujian komprehensif  tergantung dari kasus yang diselesaikan 

7. PJMK wajib  mengumumkan hasil kuis dan atau UTS selambat-lambatnya 4 hari 

setelah ujian UAS melalui UACC untuk program Sarjana. 

8. SBAK mengumumkan nilai hasil kepaniteraan klinik setelah mendapat nilai dari 

PJMK 

9. Ujian perbaikan dilaksanakan minggu pertama setelah  UAS  

10. Nilai ujian perbaikan  maksimal  B. 



11. Ujian perbaikan diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai B/C, C, D, E  

12. SOCA dilakukan oleh mahasiswa sesuai jadwal yang diberikan PJMK 

13. OSCE dilakukan oleh mahasiswa sesuai jadwal yang diberikan PJMK 

14. Ujian Komprehensif dilakukan oleh sesuai jadwal yang di berikan KOMKORDIK 

 

 

 A.1.  TEHNIK PERSIAPAN UJIAN 

1. Menyiapkan kebutuhan alat  

2. Laptop/PC minimal CPU dualcore, dan RAM min. 2Gb.  

3. Siapkan Handphone berkamera depan   

4. Koneksi internet yang dipastikan stabil 

5. Instal aplikasi Zoom pada Handphone 

6. Ruang ujian yang kondusif di rumah yang akan digunakan sendiri tanpa ada orang 

lain di dalam ruang  

 

A.2  PELAKSANAAN UJIAN 

      A.2.1  HANDPHONE 

1. Masuk pada aplikasi Zoom  

2. Klik join a meeting  dan masukkan meeting ID 11 digit   

3. Tulis/Ubah nama pada akun zoom cloud meeting dengan format no.peserta_nama 

peserta. Selanjutnya  klik Join Meeting   

4. Masukkan password 6 digit   

5. Tunggu hingga Anda diizinkan masuk pada room ujian oleh panitia ujian  

6. Ikuti arahan panitia selanjutnya   

7. Memposisikan kamera zoom seperti berikut :  

 

       



 

       A.2.2  PC/LAPTOP 

1. Pastikan perangkat anda dalam performa terbaik  

2. Siapkan aplikasi web browser anda / aplikasi ujian yang telah disepakati 

3. Ikuti instruksi pengawas   

4. Pastikan tampilan laptop bisa terlihat melalui zoom via handphone 

 

 


