
 Agama

Selama perjalanan sejarah kehidupan manusia, akan mengalami beberapa
tahapan, dimulai dari pranatal, masa bayi, masa anak dan masa remaja serta
dewasa. Setiap tahapan itu dapat dipengaruhi dari berbagai sisi. Masing-masing
tahapan peranan yang mengintervensi juga berbeda-beda, antara lain orang tua,
lingkungan  keluarga  dan  tetangga,  teman  sebaya  dan  alam   sekolah.
Kesemuanya itu membentuk pribadi masing-masing individu. Salah satu yang
dominan adalah peran orang tua.

Pribadi yg bulat, utuh dipersyaratkan untuk menempa diri dalam berbagai
pendekatan. Hal itu dapat diperkaya dengan membaca ASG, ikut UKM, ikut dan
berpartisipasi  dalam  kegiatan  remaja  Gereja,  Diskusi  dan  ikut  serta  dalam
berbagai  seminar.  Tentu  kegiatan  utama  adalah  kuliah  untuk  menyelesaikan
studinya tepat waktu. Kalau toh harus mundur, setidaknya hanya pada semester
10 saja.

Penziarahan kehidupan manusia harus seiring mengabdi untuk kemuliaan
Tuhan  Yang  Mahaesa  dan  kesejahteraan  umat  manusia  (Bonnum Commune).
Oleh  sebab  itu  mahasiswa  unnes  yang katolik  harus  bekerja  keras  membina
kejujuran, kekuatan berkolaborasi dan meperkuat iman dengan selalu ikut dan
menjalani sakramen.

Untuk mencapai  hal  itu semua maka Anda ditugaskan untuk membuat
paper dengan thema seperti tersebut di bawah ini:

1. Peran orang tua dalam penanaman nilai-nilai.(Bapak Petrus)
2. Tantangan  dan  hambatan  mahasiswa  Katolik  Unnes  dalam

mengembangkan  kepribadian  yg  bernilai  Katolik,  serta  strategi
pemecahan  masalah  dan  harapan  untuk  kehidupan  yg
menghormatikebhinnekaan  dan  mengutamakan  perilaku  kemuliaan.
(Bapak Stanislaus)

Masing-masing thema dibuat paper sendiri-sendiri. Jadi anda membuat 2 paper,
satu untuk Pak Petrus dan lainnya untuk Pak Stanislaus. Ketentuannya adalah
sebagai berikut:

a. Paper harus berdasarkan referensi yang jelas (Daftar Pustaka)
b. Isi paper minimal 10 halaman, tidak termasuk pengantar dan pustaka.
c. Font 12, new roman, dengan spasi 1,5.
d. Sistematika :

Pengantar
Daftar isi
1. Pendahuluan

Latar belakang masalah
Rumusan masalah

2. Kajian teoritik/Biblis
Pembahasan/analisis masalah

3. Simpulan dan Rekomendasi
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran yg perlu.



e. Dikumpulkan sebelum tanggal 10 Januari 2014
f. Sampul Merah untuk Pak Stanislaus; sampul Kuning untuk pak Petrus.


