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Bagian 1
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROSEDUR BELAJAR
Pasal 1
Ketentuan umum
(1). Prosedur umum adalah proses pembelajaran pada Fakultas Ilmu tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon yang secara garis besarnya meliputi prosedur administarasi
mengikuti kuliah dan prosedur akademik untuk meyelesaikan studi;
(2). Prosedur administrasi adalah tahapan kerja administrasi yang harus diikuti
mahasiswa untuk dapat mengikuti perkulihan;
(3). Prosedur akademik adalah tahapan kegiatan akademik yang harus tempuh
mahasiswa sejak masuk sampai selesai studi di Fakultas Ilmu tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon.
Pasal 2
Prosedur Administrasi
(1). Melakukan registrasi (mahasiswa baru) atau herregistrasi (mahasiswa lama) tepat
pada waktunya dengan mengikuti tahapan berikut:
1) Membayar SPP ke bank yang ditunjuk sesui jurusan yang ditetapkan;
2) Menyerahkan satu lembar bukti pembayaran SPP semester berjalan kepada
Bagian Akademik dan kemahasiswaan rektorat untuk hak memperoleh kartu
rencana studi (KRS);
3) Menyerahkan satu lembar fotocopy bukti pembayaran SPP semester berjalan
kepada Bagian Akademik dan kemahasiswaan Fakultas dan Jurusan yang
telah disahkan oleh bagian Akademik rektorat;
4) Mengisi kartu rencana studi (KRS) dengan catatan;
a) Bagi mahasiswa baru baik semester I boleh mengambil mata kuliah
yang ditawarkan pada semester I;
b) Bagai mahasiswa lama, mulai semester 2 dan seterusnya,
pengambilan mata kuliah didasarkan atas indeks prestasi sementara
(IPS) yang diraih pada semester sebelumnya;.
5) Mengonsultasikan dan meminta persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS)
yang telah diisi kepada Penasehat Akademik dan disahkan oleh ketua
jurusan yang bersangkutan berdasarkan IPS pada KHS Sebelumnya.
6) Memasukan penawaran KRS melalui aplikasi SIAKAD yang telah disetujui
oleh Penasehat Akademik.
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(2). Menyerahkan kartu rancangan studi (KRS) kepada bagian akademik Fakultas;
Jurusan dan Penasehat Akademik masing-masing satu lembar dan satu lembar
untuk mahasiswa yang bersangkutan, dengan catatan:
1) KRS sudah dibubuhi nomor induk mahaiswa (mahasiswa baru) yang
bersangkutan oleh Akademik dan kemahasiswaan Rektorat;
2) KRS yang Sudah diisi dengan tawaran mata kuliah oleh mahasiswa.
(3). Memperoleh kartu mahasiswa yang ditandatangani oleh rektor dan berstempel IAIN
Ambon. Selanjutnya setiap awal semester apabila mahasiswa yang bersangkutan
telah membayar SPP ;
(4). Memperoleh kartu anggota perpustakaan institut dengan menunjukan bukti kartu
mahasiswa;
(5). Menunjukkan kartu mahasiswa sebagai bukti legalitas mahasiswa
bersangkutan untuk berkiprah dalam segala kegiatan kemahasiswaan;

yang

(6). Mahasiswa dapat meminta cuti kuliah kepada rektor melalui dekan. Sesuai ketentuan
pada poin lima (5) di atas.
Pasal 3
Prosedur akademik
(1). Mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang
diselenggarakan Institut, fakultas, dan jurusan bagi mahasiswa baru;
(2). Mengikuti perkuliahan;
(3). Mengikuti ujian tengah dan akhir semester;
(4). Mengikuti praktikum -praktikum yang menjadi kesatuan dengan mata kuliah;
(5). Mengikuti magang;
(6). Mengikuti Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT);
(7). Mengikuti Ujian Seminar Proposal;
(8). Mengikuti Ujian Seminar Hasil;
(9). Mengikuti ujian komprehensif;
(10).

Mengikuti ujian skripsi;

(11).

Mengikuti wisuda
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Bagaian 2
PETUNUJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN AKADEMIK
Pasal 1
Penasehat akademik (PA)
(1). Penasehat akademik merupakan bagian tugas pokok dosen seharga 1 (satu)
SKS persemester terhadap kurang lebih 4 (empat) orang mahasiswa yang
terjadwal;
(2). Dosen Penasehat akademik berfungsi sebagai wali mahasiswa dalam
memeberi bantuan, arahan, nasehat, dan sebagai konsultan dalam proses
penyelesaiaan studi di kampus;
(3). Penasehat akademik merupakan bagaian dari prosedur administrasi
akademik wajib bagi mahasiswa untuk kelancaran, dan kesuksesan studinya.
Pasal 2
Penetapan Penasehat Akademik
(1). Penasehat akademik adalah dosen yang diusulkan oleh jurusan kemudiaan
ditetapkan dekan sebagai penasehat akademik bagi per kelompok
bimbingan;
(2). Dekan menetapkan penasehat akademik pada awal semester pertama bagi
setiap angkatan maha siswa baru;
(3). Setiap mahasiswa wajib mempunyai penasehat akademik (PA).

Pasal 3
Syarat Penasehat akademik
(1). Dosen tetap pada fakultas ilmuh tarbiyah dan keguruan/jurusan yang
bersangkutan;
(2). Berstatus sebagai tenaga edukatif dan sekurang-kurangnya telah mengajar 2
(dua) tahun.
Pasal 4
Tugas dan kewajiban penasehat akademik
(1). Membantu mahasiswa bimbingan dalam mengenali dan mengindentifikasi potensi,
minat, bakat dan kemampuan akademiknya;
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(2). Membantu mahasiswa bimbingan dalam memilih dan menetapkan program mata
kuliah, serta menandatangani kartu rencana studi (KRS) sebagai bukti persetujuan
pengambilan program mata kuliah berjalan;
(3). Memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan mengevaluasi
pencapaian hasil studi dan indeks prestasi semester setiap mahasiswa
bimbingannya, pada akhir semester atau awal semester berikutnya, serta pada akhir
masa studi;
(4). Membantu mahasiswa dalam menyiapkan rencana penelitian, proses penelitian dan
penyusunan skripsi;
(5). Menyalurkan informasi masalah akademik dari institute atau fakultas ilmu tarbiyah
dan keguruan/ jurusan kepada mahasiswa bimbingannya;
(6). Melakukan koordinasi dengan orang tua/ wali mahasiswa dalam rangka membantu
mahasiswa yang dibimbingnya;
(7). Menyediakan waktu bimbingan terjadwal di kampus sekurang-kurangnya empat kali
dalam sartu semster.
Pasal 5
Tugas dan kewajiban mahasiswa bimbingan
(1). Mengadakan konsultasin akademik sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
(2). Mengonsultasikan dan meminta persetujuan penasehat
pengambilan program studi pada setiap semester’;

akademik

tentang

(3). Memberikan informasi kepada penasehat akademik tentang prestasi yang dicapai
pada setiap semester;
(4). Mengonsultasikan maslah-masalah studi yang dihadapi, dan meminta persetujuan
penasehat akademik jika hendak cuti kuliah;
(5). Mengonsultasikan dan meminta persetujuan penasehat
dan laporan hasil penelitian untuk skripsi;

tentang rencana, proses

(6). Mengonfirmasi waktu dan teknis pelaksanaan bimbingan kepada penasehat
akademik setiap akan konsultasi.
Pasal 6
Prosedur bimbingan
(1). Jadwal (rutin) pertemuan bimbingan ditetapkan bersama antara mahasiswa dengan
dosen penasehat akademik setiap awal semester;
(2). Pertemuan rutin bimbingan setiap minggu sedapat-dapatnya dilaksanakan di
kampus;
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(3). Dosen penasehat akademik memberikan catatan dan paraf dalam buku konsultasi/
bimbingan setiap kali pertemuan;
(4). Setiap akhir semster penasehat akademik menetapkan jadwal konsultasi rencana
studi untuk awal semester berikutnya.
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Bagian 3
PETUNUJUK PELAKSANAAN
TUGAS MENGAJAR
Pasal 1
Ketentuan umum
Untuk memantapkan pengembangan proses belajar mengajar, setiap dosen/asisten
di fakuktas Ilmu tarbiyah dan Keguruan, diwajibkan mematuhi prosedur yang
terdapat pada petunjuk pelaksanaan tugas mengajar.
Pasal 2
Persiapan dosen/asisten dosen memasuki ruangan kuliah
(1). Mengecek dan mempersiapkan daftar hadir mahasiswa;
(2). Menyiapakn rencana perkuliahan semster (RPS)
(3). Mengecek hasil kerja asisten dosen (bagi yang memiliki asisten);
(4). Menyiapkan dan segala peralatan yang akan dibawa ke ruang kuliah;
(5). Dosen Mengontrol asistennya dalam proses perkuliahaan
(6). Berpakaian rapi;
1) Bagi laki-laki memakai kemeja berdasi atau stelan jas atau setelan safari,
bersepatu dan tidak memakai pakain santai;
2) Bagi perempuan memakai pakaian setelan rok semi jas atau stelan batik atau
gamis dan berjilbab.

Pasal 3
Menjelang dan sewaktu proses perkuliahaan
(1). Pada awal waktu setiap dosen/ asisten dosen harus sudah siap di ruangan
perkuliahan;
(2). Di awal perkuliahan setiap dosen/asisten mengecek kehadiran mahasiswa;
(3). Sebelum perkuliahan dimulai dosen/asisten dosen memimpin mahasiswa
membaca ayat alquran selama 5 menit;
(4). Tugas-tugas mahasiswa (seperti makalah, dsb) harus diperiksa dan
dikembalikan kepada mahasiswa;
(5). Perkuliahan dimulai dan diakhiri tepat waktu;
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(6). Frekuensi perkuliahan sekurang-kurangnya 16 kali pertemuan untuk setiap
semester;
(7). Pada setiap akhir pertemuan, setiap dosen/asisten menjelaskan kepada
mahaiswa apa yang harus mereka lakukan untuk perkuliahan yang akan
dating;
(8). Dosen tidak boleh mengubah jadwal dan penggunaan ruangan yang telah
ditetapkan dalam jadwal perkuliahaan.
Pasal 4
Tugas dosen/asisten dosen sehubungan dengan ujian akhir semster
(1). Dosen/asisten berkewajiban mengawasi sendiri pelaksanaan ujian mata kuliah yang
dipegangnya. Apabila ternyata kelas yang harus diawasinya lebih banyak, maka
dosen/asisten yang bersangkutan dapat meminta bantuan fakultas untuk
memberikan tenaga pengawas;
(2). Selambat-lambatanya satu minggu setelah matakuliah diujikan dosen/asisten dosen
mengumumkan nilai secara On Line.
(3). Selambat-lambatnya satu minggu dosen/ asisiten dosen menyerahkan rekap nilai
mahasiswa yang diasuhnya kepada Bagian Akademik fakultas/ jurusan;
(4). Rekapan nilai yang telah diserahkan kebagian akademik fakultas dinyatakan final
dan tidak dapat diubah.
Pasal 5
Menghadiri rapat dan pertemuan akademik
Untuk mengantisipasi perkuliahan pada semester berikutnya guna meningkatkan pelayanan
kepada mahasiswa, maka dosen/asisten diwajibkan aktif mengikuti rapat dan pertemuanpertemuan akademik baik yang diselenggarakan oleh fakultas, jurusan maupun pertemuan
antara dosen sendiri.
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Bagian 4
PETUNJUK PELAKSANAAN ASISTENSI

Pasal 1
Penegertian umum
(1). Asistensi adalah kuliah dengan menggunakan tenaga pembantu;
(2). Dosen pembina adalah dosen yang telah memiliki otoritas untuk mengajarkan suatu
mata kuliah secara mandiri. sedangkan dosen yang membantu disebut asisten yaitu
dosen yang mengajar atas nama dosen yang dibantunya;
(3). Asisten dosen terdiri atas dua jenis kategori, yaitu asisten biasa dan asisten luar
biasa;
a) asisten biasa adalah Dosen non PNS atau pegawai negeri sipil yang bertugas
sebagai tenaga pengajar tetap di jurusan/ Fakultas Ilmu tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon yang berpangkat asisten ahli ;
b) asisten luar biasa adalah dosen yang berstatus bukan tenaga tetap/pegawai
negeri sipil pada jurusan/ Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.

Pasal 2
Kewajiban dosen terhadap asistennya
(1). Memberi bimbingan dalam bentuk kuliah langsung sekurang-kuarangnya 3 kali
(permulaan, tengah dan menjelang akhir)
(2). Membahas dan menjelaskan silabus
(3). Memeriksa RPS yang dibuat oleh asistenya;
(4). Menentukan sumber belajar yang harus dibaca mahasiswa.

Pasal 3
Kewajiban asisten
Melaksanakan perkuliahaan sesuai dengan petunjuk dosen.
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Pasal 4
Prosedur pengangkatan asisten
(1). Asisten biasa/tetap: prosedur pengangkatannya sama dengan prosedur pegawai
negeri sipil atau Dosen tetap non PNS.
(2). Asisten tidak tetap/luar biasa; prosedur pengangkatanya ialah sebagai berikut:
1) Adanya surat pernyataan dosen yang menjelaskan bahwa ia memerlukan
tenaga yang bersangkutan unutk menjadi asistennya dalam mata kuliah
tertentu;
2) Yang bersangkutan mengajukan surat lamaran menjadi asisten yang
ditujukan kepoada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan
lampiran surat pada butiran (a);
3) Diterbitkan surat keputusan dekan Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan IAIN
Ambon tentang pengangkatan sebagai asisten.
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Bagian 5
PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN
BAB I
UMUM
Pasal 1
Fungsi dan jenis ujian
(1). Ujian diselenggarakan untuk mengavaluasi keberhasilan proses perkuliahaan;
(2). Jenis ujian meliputi ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), ujian
remedial, ujian praktikum, ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, ujian
komprehensif, dan ujian skripsi / munaqosyah.
Pasal 2
Jadwal ujian
Jadwal ujian ditetapkan oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga dan atas nama Dekan.

BAB II
Ujian Tengah Semester
Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan secara tertulis maupun lisan oleh Dosen
masing-masing mata kuliah.
Pasal 3
Waktu dan pengaturan ujian.
(1). Waktu pelaksanaan UTS disesuaikan dengan jadwal kuliah dosen yang
bersangkutan, sehingga waktu, tempat dan lama ujian dengan jadwal
perkuliahaannya;
(2). Tempat duduk mahasiswa, tata tertib dan pengawas UTS diatur sendiri oleh
dosen/asisten;
(3). Dosen/asisten mempersiapakan naskah soal ujian.
(4). Naskah soal ujian diserahkan ke bagian akademik paling lambat satu minggu
sebelum pelaksaan ujian.
Pasal 4
Persyaratan UTS dan penggandaan soal
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(1). Syarat mengikuti UTS:
1) Mahasiswa telah tercatat memprogram mata kuliahnya;
2) Mengikuti kuliah sekurang-kurangnya enam (6) kali dari sekurang-kurangya
tujuh (7) kali perkuliahan;
(2). Penggandaan soal dan lain-lain diselenggarakan oleh Dosen;
(3). Hasil UTS harus diumumkan sekaligus dengan ujian akhir semester;
(4). Setiap dosen/asisten pemegang mata kuliah dapat menyelenggarakan UTS apabila
perkuliahaan sekurang-kurangnya telah berlangsung 7 kali;
(5). Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal legal tidak dapat mengikuti UTS, maka
ujianya dapat dilaksanakan pada masa ujian remedial.

BAB III
Ujian akhir semester (UAS)
Ujian akhir semester dilakukan secara tertulis.
Pasal 5
Persiapan umum
(1). Pada prinsipnya UAS disenggarakan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan,
akan tetapi jika diperlukan tenaga bantu maka Dekan dapat membentuk panitia UAS;
(2). Pengangkatan panitia UAS dan Pengawas ditetapkan oleh surat keputusan Rektor;
(3). Panitia dikoordinir oleh Wakil Dekan 1 dengan anggota:
1) Penerima daftar hadir perkuliahan dari dosen;
2) Penerimaan soal ujian;
3) Seksi penggandaan soal;
4) Pelaksana dan pengawas ujian;
5) Penerima hasil UAS;
6) Keuangan;
7) Peralatan dan konsumsi;
8) Pembantu umum;
(4). Syarat hak mahasiswa untuk mengikuti UAS adalah mengikuti kuliah sekurangkurangnya 75 % (12 kali tatap muka) dari kehadiran dosen. Bukti hadir
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mahasiswa kolektif diserahkan oleh staf jurusan/ ketua kelas/ dosen/ asisten dosen
kepada panitia UAS berikut keterangan tentang mahasiswa yang berhak mengikuti
ujian, selambat-lambatnya pada hari terakhir perkuliahaannya;
(5). Dosen mata kuliah dapat menginput daftar hadir mahasiswa setiap kali tatap muka
melalui aplikasi SIAKAD;
(6). sebelum dan selama minggu tenang panitia menyiapkan;
1) penjadwalan ujian dikoordinasi dengan Wakil Dekan I ;
2) penerimaan foto mahasiswa untuk kartu ujian;
3) absensi mata kuliah yang berhak diikuti oleh setiap mahasiswa sesuai
dengan KRS;
4) kartu ujian mahasiswa dapat diakses sendiri oleh mahasiswa/ peserta ujian
melalui aplikasi SIAKAD ;
5) mengumumkan nama-nama mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir
sesuai syarat akademik;
6) pemeriksaan kesiapan ruang ujian, pengaturan jarak kursi, denah lokasi
ujian, dll.
Pasal 6
Pembuat soal
(1). Yang berhak adalah dosen, karena itu soal ujian dibuat oleh dosen, sedangkan
asisten membantu dalam pelaksanaannya;
(2). Soal UAS dibuat berdasarkan silabus dan rencana perkuliahaan semester (RPS);
(3). Soal UAS lebih diarahkan pada kemampuan berpikir;
(4). Soal UAS dirancang untuk waktu 60 menit (2 sks), dan 90 menit (3 sks);
(5). Untuk mata kuliah tertentu (ketrampilan), soal UAS dianjurkan berbentuk tes
pengamatan;
(6). Skor yang digunakan : 0-100;
(7). Soal ujian harus divalidasi oleh ketua jurusan sebelum diserahkan ke panitia;
(8). Soal diserahkan kepada panitia selambat-lambatnya tujuh hari sebelum soal itu
diujikan; dengan mendapat tanda bukti peneriamaan soal dari panitia atau bisa
melalui email akademik fakultas tarbiyah dan keguruan (bakfitk@gmail.com).
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Pasal 7
Penggandaan soal
(1). Penggandaan soal merupakan tanggung jawab panitia UAS;
(2). Panitia bertanggung jawab menjaga kerahasiaan;
Pasal 8
Teknis pelaksanaan
(1). UAS dilaksanakan secara tertulis di ruangan yang telah disediakan oleh panitia.
(2). tugas panitia harus memperhatikan:
1) Jarak tempat duduk ( 50 cm antar peserta);
2) Pengecekan kartu ujian;
3) panitia membuat penyampaian kepada Dosen tentang waktu ujian, ruang
ujian, daftar hadir mahasiswa, dan fasilitas lainnya;
4) Secara teknis pengawasan ujian diserahkan kepada
bersangkutan dan dibantu dengan panitia atau pengawas.

dosen

yang

Pasal 9
Pengawas
(1). Dekan mengangkat dua jenis pengawas, yaitu pengawas umum dan pengawas
khusus;
(2). Pengawas umum teridiri atas personel pembantu dekan, ketua jurusan/ sekretaris
jurusan;
(3). Tugas pengawas umum adalah:
1) Mengawas ke setiap ruang ujian secara all round;
2) Mengoordinir pelaksanaan dengan panitia ujian;
3) Menyelesaikan masalah yang terjadi di ruang ujian yang tidak dapat
diselesaikan oleh pengawas khusus;
4) Menetapkan keputusan bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian;
5) Menginventarisasi masalah-masalah spesifik untuk perbaikan pelaksanaan
ujian berikutnya.
(4). Pengawas khusus adalah pengawas yang bertugas di dalam ruang ujian.
Personalianya terdiri atas dosen/asisten dan tenaga administrasi yang bergelar
sarjana;
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(5). Tugas pengawas khusus adalah :
1) Mengambil dan membagikan kertas dan soal ujian;
2) Memeriksa kartu ujian;
3) Merapikan tempat duduk mahasiswa;
4) Mengumpulkan dan menyusun lembar jawaban mahasiswa;
5) Memeriksa daftar hadir ujian;
6) Mengisi berita acara ujian;
7) Mengingatkan mahasiswa mengenai waktu yang tersedia;
8) Menyerahkan lembar jawaban dan berita acara kepada panitia.
(6). Tata tertib pengawas khusus :
1) Sudah berada di ruangan ujian 10 menit sebelum ujian dimulai;
2) Selama ujian berlangsung, pengawas tidak boleh meninggalkan ruang ujian;
3) Tidak diperkenankan membantu mahasiswa menjawab soal ujian;
4) Selama ujian berlangsung, pengawas tidak dipernankan bermain hand phone,
membaca buku, Koran atau mengobrol dengan sesama pengawas;
5) Setiap lokal ujian diawasi oleh sekurang-kurangnya satu orang pengawas
khusus.
Pasal 10
Tata tertib peserta ujian

(1). Peserta sudah berada di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai;
(2). Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau catatan ke dalam ruang ujian;
(3). Peserta tidak boleh membawa hand phone ke dalam ruang ujian;
(4). Tidak bertanya atau memberi tahu jawaban kepada peserta lain dan tidak
menyontek;
(5). Peserta tidak mengubah letak tempat duduk dan posisi kursi;
(6). Peserta tidak meninggalkan ruang ujian kecuali atas izin pengawas;
(7). Peserta yang terlambat tidak mendapat tambahan waktu;
(8). Lembaran jawaban hanya diserahkan kepada pengawas ujian;
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(9). Peserta tidak boleh gaduh atau ribut;
(10).
Peserta yang melanggar tata tertib ujian dicatat dan dilaporkan oleh
pengawas kepada ketua panitia ujian untuk dijadikan bahan pertimbangan
penjantuhan sanksinya, dengan tembusan kepada dosen mata kuliah yang
bersangkutan

Pasal 11
Pemeriksaan hasil ujian
(1). Selambat-lambatnya dua hari setelah diujikan, berkas jawaban ujian harus sudah
diterima oleh dosen;
(2). Lembar jawaban harus diperiksa oleh dosen dan dibolehkan dibantu oleh asistennya;
(3). Hasil ujian akhir semester dianggap sah apabila ditandatangani oleh dosen Pembina
pemegang mata kuliah yang bersangkutan;

Pasal 12
Nilai ujian akhir semster
(1). Nilai UAS adalah gabungan nilai:
1) Ujian tengah semester (UTS);
2) Tugas;
3) UAS
(2). Nilai akhir uas ialah (1+2+3): 3 diserahkan secara langsung oleh dosen kepada
bagian akademik fakultas atau dapat diinput secara online pada aplikasi SIAKAD
IAIN Ambon;
(3). Nilai akhir dari dosen berbentuk angka dengan rentang 0-100. Konversi nilai menjadi
symbol huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E dilakukan sendiri oleh
dosen/asisten dan diserahkan kepada bagian akademik fakultas dan jurusan sebagai
arsip pada file nilai;
(4). Bila terdapat dua nilai hasil ujian (remedial) di suatu mata kuliah, maka yang diakui
adalah hasil ujian remedial (hasil ujian/kuliah perbaikan);
(5). Nilai adalah nilai dosen/asisten yang diikuti perkuliahaannya oleh mahasiswa yang
bersangkutan.
Pasal 13
Pengumuman hasil ujian
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(1). Hasil ujian (nilai) diserahkan oleh dosen yang bersangkutan ke fakultas selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan;
(2). Pengumuman dilakukan dengan cara On Line dan penempelan rekap hasil ujian
pada papan pengumuman;
(3). Mahasiswa diberi hak melakukan konfirmasi nilai kepada dosennya mengenai hasil
ujian yang dirasakan tidak sesuai dengan perkiraannya; selama satu minggu setelah
di umumkan di SIAKAD atau papan pengumuman;

Pasal 14
Ujian Remedial

(1). Mahasiswa yang berhalangan secara legal mengikuti ujian sesuai jadwal, diberi
kesempatan menyelesaikannya melalui ujian remedial;
(2). Syarat dan ketentuan ujian remedial adalah sebagai berikut;
1) Mahasiswa tersebut memenuhi syarat mengikuti ujian;
2) Mahasiswa bisa langsung menghubungi dosennya.
(3). Penentuan waktu dan tempat ujian remedial dengan mempertimbangkan;
1) Waktu berdasarkan persetujuan antara dosen dengan mahasiswa;
2) Ujian remedial dilaksanakan selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak
hari terakhir pelaksanaan ujian akhir semester berlangsung;
3) Ujian remedial bertempat di ruang ujian;

pasal 15
penghitungan indek prestasi semester (IPS)
(1). IPS setiap mahasiswa sudah harus diumumkan selambat-lambatnya empat belas
hari setelah hari terakhir UAS;
IPS dihitung setelah nilai angka dari dosen dikonversikan ke symbol huruf A+ =95100
A =
90-94 A- =
85-89 B+ =
80-84B =
75-79 B- = 7074C+ =
65-69C
=
60-64C- =
55-59
(2). Nilai IPS yang diperoleh dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah mata kuliah yang
diambil pada semester berjalan;
(3). Rekap IPS dibuat rangkap empat; satu lembar untuk arsip fakultas; satu lembar
untuk arsip jurusan; satu lembar untuk dosen penasehat akademik.
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Pasal 16
Penginputan dan pengarsipan nilai
(1). Nilai (angka) mahasiswa diinput secara On Line;
(2). Pengarsipan pada file nilai di bagian akademik dan jurusan.

BAB IV
Ujian komprehensif
Pasal 17
Definisi

Ujian komprehensif ialah ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang keIAIN-an, ke-Tarbiyah-an, dan kejurusanan secara komprehensif.

Pasal 18
Syarat mengikuti ujian komprehensif

(1). Terdaftar sebagai mahasiswa
(2). Telah lulus semua mata kuliah;
(3). Telah lulus praktikum mata kuliah;
(4). Mengikuti ujian sesui jadwal;
(5). Apabila mahasiswa tidak hadir maka hak ujiannya diundur pada periode bulan
berikutnya;
(6). Telah lunas SPP;
(7). Telah lulus seminar proposal skripsi.
Pasal 19
Syarat penguji
(1). Dosen berpangkat serendah-rendahanya lektor, berijazah magister/ doktor dan
sesuai bidang kompentensinya;
(2). Memperoleh surat keputusan rektor atas usulan dekan.
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Pasal 20
Materi dan Topik Ujian

(1). Materi ujian meliputi:
1) Agama
2) Bidang Ilmu
3) dan Kependidikan;
(3). Materi agama mencakup kemampuan membaca dan imlak ayat Alquran;
(4). Bidang Ilmu adalah sesuai dengan ilmu kejurusanan masing-masing.
(5). Bidang kependidikan berkaitan dengan ilmu kependidikan dan keguruan.
Pasal 21
Bentuk ujian

(1). Ujian komprehensif dilakukan oleh tiga penguji secara lisan, bersama-sama. Penguji
menggunakan suatu sudut pandang tertentu, mahasiswa menjawab secara
komprehensif;
(2). Setiap sesi ujian hanya boleh diikiti oleh seorang mahasiswa peserta ujian.

Pasal 22
Bahasa yang digunakan

(1). Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan
(EYD);
(2). Khusus untuk jurusan pendidikan bahasa arab menggunakan bahasa arab, dan
jurusan pendidikan bahasa inggris menggunakan bahasa inggris.

Pasal 23
Waktu pelaksaan ujian
Waktu pelaksanaan Ujian antara 15 sampai 30 menit untuk setiap mahasiswa.
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Pasal 24
Aspek yang dinilai
(1). Aspek kognitif, afektif, dan psykomotorik;
(2). Kemampuan menggunakan bahasa (untuk jurusan bahasa)
(3). Penguasaan dasar-dasar pengetahuan agama.

Pasal 25
Nilai
Masing-masing penguji memberikan nilai dengan menggunakan rentang antara 0-100; nilai
akhir adalah penjumlahan nilai tiga penguji dibagi tiga.

Pasal 26
Penentuan kelulusan
Mahasiswa dinyatakan lulus bila rata-rata dari ketiga penguji serendah-rendahnya 65.
Pasal 27
Pengumuman Pembukaan dan penutupan ujian

Pembukaan ujian, pengumuman hasil ujian dan penutupan ujian dilakukan secara tertulis
baik secara On Line maupun manual sesuai jadwal yang ditentukan oleh fakultas.

BAB V
Ujian skripsi
Pasal 28
Defenisi

Ujian skripsi ialah ujian sidang dalam rangka menguji skripsi yang ditulis oleh mahasiswa
sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Pasal 29
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Syarat mengikuti ujian
(1). Berstatus mahasiswa;
(2). Telah lulus ujian seminar hasil;
(3). Telah lulus ujian komprehensif;
(4). Memiliki keterangan lulus OPAK;
(5). Menyerahkan delapan eksemplar naskah skripsi yang sudah disetujui penguji dan
pembimbing, dekan/ wakil dekan I;
(6). Mendapat persetujuan kesediaan waktu ujian dari penguji, pembimbing diketahui
ketua jurusan dan disahkan oleh wakil dekan I;
(7). Terdaftar sebagai peserta dan apabila pada tanggal yang telah ditentukan
mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, maka ujiannya diundur pada semester
berikutnya.

Pasal 30
Syarat Pembimbing dan Penguji

(1). Dosen yang berpangkat serendah-rendahnya lektor dan dosen yang sangat
diperlukan secara akademik;
(2). Memiliki surat keputusan (SK) menguji dari dekan fakultas
(3). Dosen tetap non PNS hanya bisa membimbing sebagai pembimbing II.

Pasal 31
Materi ujian

Materi pokok yang diuji ialah sebagaimana tergambar dalam kisi-kisi; penguji tidak
diperkenankan menguji materi di luar kisi-kisi.

Pasal 32
Kisi-kisi ujian skripsi
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(1). Masalah yang ditanyakan dalam ujian skripsi pada dasarnya meliputi 3 hal, yaitu:
1) Apa yang diteliti;
2) Bagaimana cara meneliti;
3) Apa hasil yang diperoleh dalam penelitian;
(2). Secara rinci pertanyaan diarahkan pada komponen-komponen berikut:
1) Masalah penelitian;
2) Kerangka pemikiran yang digunakan;
3) Keabsahan hipotesi (bila menggunakan hipotesis);
4) Ketepatan kisi-kisi dan indicator variable penelitian;
5) Sumber data;
6) Metode penelitian (langkah-langkah penelitian);
7) Teknik analisis data;
8) Penguasaan isi skripsi, termasuk teori-teori yang digunakan, ayat (dalil naqil)
yang dikutip;
9) Kesimpulan dan saran hasil penelitian;
10) Teknik penulisan.

Pasal 33
Jumlah dan ketentuan penguji

(1). Setiap mahasiswa diuji oleh dua orang penguji;
(2). Penguji I adalah penguji pendidikan dan penguji II adalah penguji bidang keahlian
prodi;
(3). Pembimbing I merangkap sebagai Ketua sidang dan Pembimbing II merangkap
sebagai sekretaris sidang;
(4). Pembimbing I sebagai penguji III dan pembimbing II sebagai penguji IV dalam ujian
skripsi (Munaqasyah).
Pasal 34
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Bentuk ujian skripsi
Ujian skripsi dilakukan dalam satu sidang yang dipimpin oleh seorang ketua sidang dan
seorang sekretaris sidang.

Pasal 35
Lama ujian skripsi

(1). Setiap mahasiswa diuji oleh penguji paling lama 60 menit;
(2). Setiap meja hanya menyelenggarakan ujian untuk sebanyak-banyaknya lima orang
mahasiswa yang diuji dalam sehari;
(3). Satu meja adalah satu unit ujian sidang.

Pasal 36
Penilaian

(1). Nilai diberikan dengan menggunakan rentang 0-100;
(2). Empat orang pengujji masing-masing memberikan nilai;
(3). Nilai akhir skripsi ialah penjumlahan nilai empat orang penguji dibagi empat.

Pasal 37
Penentuan Kelulusan
(1). Teruji dinyatakn lulus bila nilai rat-rata ujian yang diperoleh sekurang-kurangnya 66;
(2). Teruji dinyatakan dinyatakan tidak lulus apabila nilai rata-rata yang diperoleh kurang
dari 66;
(3). Pengumuman dikeluarkan secara lisan di hadapan sidang munaqasyah dan diberi
hak untuk mengikuti wisuda sajana.
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Pasal 38
Pembukaan, Penutupan Ujian dan Yudisium
(1). Ujian dibuka oleh dekan fakultas;
(2). Yudisium (pelantikan sarjana) dilakukan oleh dekan fakultas;
(3). Penututpan ujian dilakukan dekan fakultas;

Pasal 39
Penyerahan naskah skripsi untuk diuji

(1). Naskah skripsi diterima penguji selambat-lambatnya satu minggu sebelum ujian;
(2). Naskah skripsi yang diserahkan kepada penguji adalah naskah skripsi yang diketik
rapi dan sudah dijilid.

Pasal 40
Teks dan tata letak untuk halaman depan dan dalam

(1). Teks judul skripsi halaman depan (cover) dan halaman dalam mengikuti contoh
terlampir;
(2). Teks persetujuan pembimbing, ketua jurusan, dan penguji, mengikuti contoh
terlampir;
(3). Teknis penulisan teks isi skripsi didasarkan atas prinsip dan petunjuk penulisan
karya tulis ilmiah.
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Bagian 6
Petunjuk pelaksanaan
Praktik keguruan

BAB I
Pendahuluan

1. Praktik keguruan yang dimaksud dalam peraturan ini ialah praktik mengajar dan
beberapa praktik yang berhubungan dengan mata kuliah keahlian (akademik);
2. Frekuensi praktik: 4 kali pertemuan dan dinilai;
3. Bobot kegiatn ini disesuaikan dengan bobot mata kuliah.

BAB II
Syarat-Syarat Mengikuti Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT)
1. Telah lulus mengikuti program Ma’had minimal level B;
2. Telah lulus semua mata kuliah pendidikan (keguruan):
3. Telah lulus PPL I/ micro-teaching;
4. Telah mengikuti acara pembekalan Praktek Profesi Keguruan;
5. Telah menyelesaikan 120 SKS
6. Berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterngan dokter;
7. Telah mendaftar sebagai calon mahaiswa PPKT.

BAB III
Program
A. Observasi
1. Tujuan : agar mahasiswa,
a. Memproses gambaran tentang mekanisme belajar mengajar, sarana dan
prasarana sekolah;
2. Mengenali pimpinan, staf pendidik, staf kependidikan dan peserta didik
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3. Obyek observasi:
a. Gedung sekolah dan perlengkapannya;
b. Struktur dan personalia pimpinan dan staf sekolah;
c. Jumlah kelas;
d. O S I S;
e. Kesejahteraan sekolah;
f.

Rapat sekolah;

g. Perpustakaan sekolah;
h. Ketentuan dan peraturan sekolah yang berlaku;
i.

Organisasi BP3, dewan sekolah dan yayasan

j.

Vis, Misi dan program sekolah.

4. Laporan observasi:
Laporan observasi dibuat rangkap 3 oleh setiap mahasiswa sebagai persyaratan
mengikuti ujian praktik profesi keguruan terpadu (PPKT).
B. Pelaksanaan praktik profesi keguruan (PPKT)
1. Tujuan: mahasiswa mampu mengajar
2. Jenis-jenis kegiatan meliputi:
a. Di dalam kelas: mengajar
1) Empat kali pertemuan terbimbing oleh guru pamong, tidak dinilai;
2) Enam kali pertemuan mandiri, diberi nilai;
3) Dua kali pertemuan ujian, dinilai.
b. Di luar kelas:
1) Member bimbingan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam
pembelajaran;
2) Memimpin diskusi kelompok peserta didik;
3) Memimpin kelompok kesenian peserta didik;
4) Memimpin pengembangan hobi peserta didik;
5) Memimpin pemeliharaan keberhasilan peserta didik;
6) Partisipasi dalam pertemuan BP3;
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7) Melakukan piket sekolah;
8) Berpartisipasi dalam pendidikan masyarakat;
9) Memimpin upacara pada setiap hari senin/sabtu;
10) Aktif dalam penyelenggaraan memperingati hari-hari besar islam dan
nasional.
C. Evaluasi praktik keguruan
1. Ruang lingkup penilaian
a. Kegiatan di dalam kelas (yaitu kemampuan mengajar/Nilai Kemampuan 2
(NK2));
b. Kegiatan di luar kelas (kemampuan melaksanakan tugas non mengajar
(NK3));
c. Personal sosial (NK4).
2. Nilai akhir ialah (4 NK2+3 NK3+2 NK4): 9;
3. Evaluator: guru pamong dan dosen pembimbing;
4. Komponen yang dinilai;
a. Di dalam kelas:
1) Tujuan mengajar (TPU dan TPK);
2) Penguasaan bahan;
3) Komunikasi;
4) Metode dan langkah mengajar;
5) Pemotivasian;
6) Cara evaluasi;
7) Hasil evaluasi.
5. Besaran nilai
Simbol bobot nilai konvensional keterangan
A+ =

95-100

A =

90-94

A- =

85-89

B+ =

80-84
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B =

75-79

B- =

70-74

C+ =

65-69

C =

60-64

C- =

55-59

BAB IV
Tugas panitia pelaksana praktik profesi keguruan terpadu (PPKT)

A. Tugas tim orientasi praktik keguruan
1. Menerangkan cara-cara melakukan observasi di lokasi sekolah praktik;
2. Menerangkan cara menyusun laporan hasil observasi;
3. Menerangkan cara membuat satuan pelajaran;
4. Menerangkan cara penampilan tatkala mengajar;
5. Menerangkan cara melakukan evaluasi hasil presentasi belajar siswa;
6. Menerangkan cara melakukan kegitan di luar kelas;
7. Menerangkan etika pergaulan selama melakukan praktik keguruan di sekolah;

B. Tugas koordinator praktik profesi keguruan (PPKT)
1. Bertindak sebagai penghubung antara praktikan dan guru pamong;
2. Menyusun laporan dan rekomendasi.
C. Tugas dosen pembimbing
Dosen pembimbing bertugas dalam bidang administrasi dan teknik edukatif;
1. Administrative
a. Mengetahui dan mengenal dengan baik jumlah dan nama-nama mahaiswa
bimbingannya yang sedang latihan;
b. Mengetahui sekolah tempat praktik para mahasiswa;
c. Mengetahui nama-nama mahasiswa yang mengalami hambatan akademik;
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d. Menyerahkan dan menerima kembali mahasiswa praktikan.
2. Akademik
a. Persiapan sebelum ke sekolah praktik
Pembimbing mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa bimbingannya
untuk;
a) Mengenali nama mahasiswa bimbingannya selama praktik.
b) Memberi penjelasan apa yang seharusnya dikerjakan oleh
mahaiswa
b. Masalah latihan
1) Memberikan bimbingan dan pengaraha kepada para mahasiswa yang
mendapat kesulitan, baik di kampus maupun di sekolah tempat
latihan; khususnya bekenaan dengan penyusunan satuan pelajaran
dan penampilan mengajar;
2) Mengadakan kunjungan ke sekolah tempat latihan sekurangkurangnya tiga kali, satu kali pada waktu observasi, satu kali pada
periode latihan dan satu pada periode ujian;
3) Mengadakan pertemuan dengan guru pamong untuk membicarakan
hambatan-hambatan, baik yang dialami guru pamong maupun
mahasiswa praktikan
c. Masa ujian dan setelahnya
1) Memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam persiapan ujian,
antara lain berupa pengembangan satu pelajar;
2) Turut serta sebagai penguji yang berhak memberikan nilai dan
pertimbangan kelulusan mahasiswa bimbingannya;
3) Menyusun laporan hasil bimbingan praktik keguruan dan memberikan
rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan praktik keguruan tahun
akademik berikutnya yang disampaikan pada rapat evaluasi akhir.
D. Tugas guru pamong (Umum)
1. Menanamkan kebiasaan mentaati waktu kepada mahasiswa praktikan;
2. Menerima dan memperlakukan mahasiswa bimbingan sebagai sejawatnya;
3. Menyediakan rencana kerja atau kegiatan yang jelas sehingga mahasiswa
selalu aktif mengisi waktu latihan;
4. Mengetahui dan memahami masalah-masalah kebutuhan dan kelemahan
mahasiswa;
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5. Selalu menciptakan kesan posisitif, berlaku bijaksana dan bertindak paedagogis,
sehingga meninggalkan kesan yang berharga bagi mahasiswa bimbingannya;
6. Selalu mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil dengan mahasiswa
bimbingannya;
7. Mengadakan konsultasi dengan kepala sekolah/koordinator untuk membahas
masalah yang tidak dapat diatasi oleh guru pamong dan mahasiswa;
8. Apabila guru pamong berhalangan, hendaknya mahasiswa mengkonsultasikan
masalahnya dengan koordinator guru pamong (Wakasek Bidang Kurikulum) ;
9. Memiliki catatan kegiatan mahasiswa sejak masa orentasi sampai dengan akhir
kegiatan praktik keguruan;
10. Melaporkan bimbingan latihan praktik keguruan meliputi kegiatan sebagai guru
dan kegiatan mahasiswa bimbingannya, baik individual maupun kolekitif kepada
koordinator;
11. Mengadakan supervise kepada setiap praktikan setelah selesai mengajar,
membicarakan kelemahan/kekurangan dalam penampilan, penguasaan bahan,
penguasaan kelas, suara, pandangan, kesulitan bahan berhubungan dengan
waktu, sikap, gaya, tulisan, penggunaan papan tulis, peragaan dan lain-lain.
E. Tugas guru pamong selama latihan praktik keguruan
1. Selama observasi di sekolah:
a. Guru pamong memberi petunjuk dan pengarahan dalam rangka mengenal
situasi dan kondisi sekolah;
b. Guru pamong memberi tugas kepada mahasiswa untuk;
1) Mengetahui struktur organisasi sekolah;
2) Berkenalan dengan
kependidikan;

seluruh

tenaga

pendidik

dan

tenaga

3) Mengikuti penjelasan dari petugas bidang kurikulum (seperti program
umum, EBTA, peningkatan mutu guru), kurikulum, silabi,
perpustakaan, dll;
4) Mengikuti penjelasan terinci petugas bidang administrasi sekolah,
seperti kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta
didik, wali kelas dan tugas-tugasnya, buku tamu dan lain-lainya;
5) Mengikuti uraian tugas dari bidang kesiswaan seperti program OSIS,
program kurikulim mengenai olah raga, kesenian, pramuka, UKS,
karya wisata, keindahan/kebersihan sekolah;
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6) Mengikuti uraian tentang tugas Bimbingan Konseling (BK)
sehubungan dengan bantuan/ partisipasi guru pada program
bimbingan dan penyuluhan.
2. Selama masa partisipasi
Guru pamong memberi tugas kepada mahasiswa
a. Agar berpartisipasi dalam menciptakan hubungan harmonis dengan semua
personal/ aparat sekolah, antara lain berbincang-bincang masalah
pendidikan;
b. Agar aktif mempelajari dan melaksanakan kegiatan administrasi sekolah dan
kegiatan kesiswaan;
c. Agar mempelajari administrasi perpustakaan;
d. Agar aktif sebagai motovator bidang co-kurikuler sepesti olah raga, kesenian,
pramuka, kelompok belajar, UKS, dan perlombaan kebersihan kelas;
e. Agar aktif rapat dan mengikuti diskusi;
f.

Agar dapat mengumumkan konsep perumusan dan pemecahan masalah
belajar mengajar;

g. Agar aktif mempelajari/ membimbing kegiatan OSIS;
h. Agar aktif memberi bimbingan belajar dan melakukan identifikasi kasus
kesulitan belajar peserta didik;
3. Selama kegiatan mengajar
a. Penampilan di kelas
1) Guru pamong memberikan penjelasan mengenai rapot, leger, daftar
hadir peserta didik, satuan pelajaran, interaksi pendidik, peserta didik,
alat peraga, metode dan evaluasi;
2) Guru pamong memberi penjelasan mengenai cara menyusun satuan
pelajaran;
3) Guru pamong memperkenalkan mahasiswa praktikan kepada peserta
didik kelas tersebut.
b. Sesudah penampilan kelas
1) Setiap selesai latihan penampilan, guru pamong memimpin diskusi
mengenai penampilan mahasiswa bimbingannya;
2) Guru
pamong
bimbingannya.
4. Selama masa evaluasi

memberikan

penilaian

kepada

mahasiswa
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a. Materi yang dievaluasi:
1) Segala kegiatan mahasiswa bimbingannya selama partisipasi sekolah
di mulai dalam kelas sampai di luar kelas;
2) Guru pamong mengevaluasi penampilan mengajar mahasiswa
bimbingannya pada masa ujian akhir yang meliputi aspek:
 Sikap dan gaya pendidik;
 Penguasaan materi;
 Penampilan fisik;
 Peragaan;
 Tulisan;
 Penggunaan peralatan.
b. Penilaian
1) Guru
pamong
bimbingannya;

memberikan

penilaian

kepada

mahasiswa

2) Guru pamong menerapkan system evaluasi serta pembobotan dan
kriteria lainnya seperti tercantum dalam pedoman evaluasi;
3) Guru
pamong
memutuskan/merekomendasikan
(kelulusan) mahasiswa bimbingannya;

keberhasilan

4) Guru pamong melaporkan hasil ujian akhir mahasiswa kepada panitia
pelaksana PPKT Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.

BAB V
Prosedur Ujian PPKT
1. Wakil Kepala sekolah/Madrasah Urusan Kurikulum (koordinator) melaporkan materi
ajar dan daftar nama mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir praktik mengajar
kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong;
2. Guru pamong beserta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melakukan evaluasi
pada waktunya;
3. Mahasiswa dinyatakan lulus setelah semua penguji sepakat untuk menyatakan
LULUS berdasarkan pedoman evaluasi;
4. Masa ujian akhir praktik keguruan dilaksanakan berdasarkan judul khusus yang
disusun oleh Wakasek Kurikulum;

32

5. Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk menampilkan satuan pelajaran
pada kelas parallel satu hari setelah praktiknya dinyatakan gagal/ tidak lulus.

BAB VI
Proses penampilan
1. Sebelum ujian akhir praktik keguruan, guru pamong memberi tugas kepada
mahasiswa bimbingannya untuk membuat satuan pelajaran sebagai bahan ujian
akhir;
2. Satu hari sebelum ujian akhir guru pamong menerima satuan pelajaran untuk
dipelajari dan dievaluasi;
3. Guru pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dengan segala berkas
format ujian siap untuk menguji penampilan akhir pada waktunya.

BAB VII
Tugas mahasiswa praktikan
1. Mendaftarkan untuk menjadi peserta PPKT;
2. Melakukan observasi di lokasi praktik;
3. Menyusun laporan observasi lokasi;
4. Menyerahkan laporan pada panitia PPKT;
5. Melaksanakan praktik profesi keguruan di lokasi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
6. Mengikuti ujian akhir praktik keguruan.
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Bagian 7
Petunjuk pelaksanaan Praktek Akademik
BAB I
Praktikum Mata Kuliah
Pasal 1
Tujuan Praktikum, Status, dan Bentuk Kegiatan
Tujuan, status dan bentuk kegiatn
(1). Tujuan praktik Mata Kuliah adalah agar mahasiswa terampil mengaplikasikan
teori/konsep yang telah diperoleh pada mata kuliah;
(2). Status pratikum mata kuliah adalah mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang
memprogram mata kuliah tertentu dengan bobot 1 SKS ;
(3). Bentuk kegiatan praktiku mata kuliah berupa aplikasi teori/konsep secara praktis,
(4). Kegiatan praktek mata kuliah dilaksanakan di ruang Laboratorium maupun di luar
Laboratorium.

Pasal 2
Praktik ibadah
Tujuan, status dan bentuk kegiatan
(1) Tujuan praktik ibadah adalah agar mahasiswa terampil melaksanakan ibadah;
(2) Status pratik ibadah adalah co-currcular, non sks;
(3) Bentuk kegiatan praktik ibadah berupa latihan secara praktis keterampilan
melaksanakan ibadah.

Pasal 3
Materi

Materi praktik ibadah meliputi:
(1). Thoharoh

:

1) wadlu;
2) tayammum.
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(2). Shalat wajib

:

1) Shalat wajib munfarid;
2) Shalat wajib berjama’ah;
3) Shalat jum’at.

(3). Shalat sunnah

:

1) Shalat sunnah rawatib;
2) Shalat dhuha;
3) Shalat tahajjud/Qiyamullail;
4) Shalat tarawih dan witir;
5) Shalat istisqa;
6) Shalat istikharah;
7) Shalat idul fitri dan idul adha;
8) Shalat syidatul khauf;
9) Shalat khusuf dan kusuf;
10) Sujud tilawah

(4). Khutbah

:

1) Khutbah jum’at;
2) Khutbah idul fitri dan idul adha;
3) Khutbah gerhana matahasri/ bulan;
4) Khutbah istisqa;
5) Khutbah nikah.

(5). Jenazah

:

1) Memandikan
2) Mengafani;
3) Menyolatkan;
4) Menguburkan.

(6). Penyembelian

:

1) Penyembelian pada umumnya;
2) Kurban;
3) Aqiqah.

(7). Haji dan Umrah
(8). Do’a-do’a

:

Tahajud, istikharoh, dhuha dll;
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(9). Bacaan wirid setelah sholat

Pasal 4
Frekuensi, waktu dan tempat kegiatn
(1). Frekuensi kegiatan praktik ibadah minimal 6 kali pertemuan;
(2). Waktu : semester Gasal dan Genap;
(3). Tempat kegiatan : di kampus atau tempat yang ditentukan oleh jurusan.

Pasal 5
Pembimbing
Pembimbing
jurusan/prodi.

praktik ibadah adalah dosen praktikum yang ditetapkan oleh ketua

Pasal 6
Peserta
Peserta praktik adalah mahasiswa semester Gasal dan Genap.

Pasal 7
Evaluasi

(1). Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan melaksanakan ibadah;
(2). Cara mengevaluasi dengan performan test;
(3). Nilai yang diberikan dalam bentuk LULUS/TIDAK LULUS.

Pasal 8
Pembiayaan

(1). Sumber biaya : uang praktikum;
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(2). Alokasi pembiayaan meliputi : biaya persiapan, biaya pelaksanaan, biaya evaluasi
dan biaya pelaporan.
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Bagaian 8
Petunjuk pelaksanaan
Penggunakan sanksi pelanggaran
Tata tertib

Pasal 1
Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan berikut ini, dapat dikenakan sanksi
oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon,
(1). Mengganggu ketertiban pelaksanaan perkuliahan;
(2). Melakukan kecurangan dalam ujian atau tugas lainnya yang bersifat akademis;
(3). Melakukan tindakan plagiat;
(4). Pemalsuan tanda tangan dan/ atau nama;
(5). Pemalsuan nilai;
(6). Pemalsuan surat-surat keterangan, register/herregistrasi, kartu mahasiswa, kartu
perpustakaan, serta keterangan-keterangan lainya yang menyangkut administrasi
akademik dan kemahasiswaan;
(7). Mencemarkan nama baik pimpinan, dosen, serta civitas akademik Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon lainya;
(8). Mengganggu ketertiban , kebersihan dan kesehatan kampus (mengotori ruang
kampus) serta merusak alat perlengkapanya;
(9). Mengganggu ketertiban masyarakat dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar
kampus; baik berupa tindakan tidak sopan, pergaulan bebas, minum-minuman keras,
mabuk-mabukan, berkelahi, berbahasa kotor serta kelakuan buruk lainya yang
bertentangan dengan norma-norma agama dan masyarakat;
(10) Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lainnya yang
berlaku.

Pasal 2
Kepada pelaku perbuatan tersebut pada pasal 1 dapat dikenakan sanksi:
(1) Peringatan lisan;
(2) Peringatan tertulis;
(3) Pencatatan dalam kondite (buku merah) akademis/kemahasiswaan;
(4) Pemberian nilai tidak lulus atau pembatalan lulus;
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(5) Pengulangan tugas;
(6) Pencabutan sementara status sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon;
(7) Pencabutan secara permanen status sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon;
(8) Penundaan pemberian status/ijazah kesarjaan selama periode tertentu yang
ditetapkan;
(9) Penolakan pemberian status/ijazah kesarjanaan;
(10) Pembatalan/pencabutan status/ijazah kesarjaan.

Pasal 3
Sanksi-sanksi tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sampai dengan (10) dapat dikenakan kepada
pelaku perbuatan tersebut dalam pasal 1 keputusan ini.

Pasal 4
Sanksi-sanksi tersebut dalam pasal 2 ayat (4) sampai dengan (10) dapat dikenakan
langsung kepada pelaku perbuatan tersebut dalam pasal 1 ayat (2), (3), (4), dan (5).

Pasal 5
(1) Bagi mahasiswa yang terkena tindakan tersebut dalam pasal 1 keputusan ini, tidak
diperpanjang batas waktu untuk menyelesaikan tahapan pendidikan di Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon;
(2) Bagi mahasiswa yang terkena sanksi tersebut dalam pasal 2 ayat (6) dan (7)
keputusan ini, tidak diizinkan untuk mengikuti segala kegiatan akademik baik yang
bersifat kurikuler maupun ekstra serta tidak diizinkan menggunakan segala fasilitas
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon;

Pasal 6
Dalam menentukan sanksi yang dikenakan terhadapa pelaku perbuatan tersebut dalam
pasal 1 keputusan ini perlu diperhatikan berikut ini:
(1). Yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan tersebut atau semacam itu
sebelumya;
(2). Ada unsur kesengajaan atau direncanakan dalam perbuatan tersebut;
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(3). Luasnya ruang lingkup dari pengaruh/akibat dari perbuatan tersebut.

Pasal 7
(1) Keputusan untuk sanksi tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sampai (5) keputusan ini
dapat dilakukan oleh dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon atau
pejabat yang ditugaskan untuk itu;
(2) Keputusan untuk sanksi tersebut dalam pasal 2 ayat (6) sampai dengan (10)
keputusan ini, dilakukan oleh rektor atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu,
setelah mendengar saran-saran dari ketua jurusan, dekan, pembantu rektor atau
pejabat lain yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 8
Dalam mengenakan sanksi tesebut mahasiswa yang dituduh melakukan perbuatan tersebut
dalam pasal 1 keputusan ini, perlu ditempuh prosedur sebagai berikut:
(1). Adanya laporan, baik secara lisan maupun secara tertulis mengenai dilakukannya
perbuatan tersebut dalam pasal 1 keputusan ini;
(2). Dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang terhadap kebenaran dari
laporan tersebut dalam ayat (1) pasal ini;
(3). Dilakukan berita acara tentang hasil pemeriksaan tersebut dalam ayat 2 pasal ini;
(4). Pengambilan keputusan ini mengenai sanksi oleh pejabat tersebut dalam pasal 6
keputusan ini baik mengenai sanksi yang akan dikenakan atau pembebasan dengan
memperhatikan berita acara tersebut dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 9
Untuk merehabilitasi mahasiswa yang dikenakan sanksi tersebut dalam pasal 2 ayat (6)
keputusan ini, dilakukan dengan melalui masa percobaan selama 2 (dua) semester.
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Bagaian 9
Petunjuk pelaksanaan
Perpindahan mahasiswa
Pasal 1
Pengertian umum
(1). Yang dimaksud dengan perpindahan mahasiswa adalah pindahan mahasiswa dari
atau ke jurusan/fakultas dalam lingkungan IAIN Ambon dan mahsiswa dari atau ke
perguruan tinggi lain;
(2). Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari jurusan/fakultasa yang berbeda di
lingkungan IAIN Ambon dan mahsiswa dari atau ke perguruan tinggi lain, yang
karena alasan tertentu pindah dari atau ke jurusan/fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon;

Pasal 2
Syarat pindah ke Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon
(1). Ada tempat (lowongan) pada jurusan yang dituju;
(2). Menyerahkan transkip dari jurusan dan IPK 3,00;
(3). Pindahan hanya berlaku untuk fakultas/jurusan yang sama;
(4). Berlaku baik (dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan fakultas);
(5). Perpindahan dilakukan pada waktu registrasi/ herregistrasi;
(6). Mengajukan surat perpindahan yang dilampir:
1) Surat keterangan pindah dari IAIN/STAIN atau PT asalnya;
2) Transkip nilai;
3) Keterangan kelakuan baik dari dekan;
4) Surat kesehatan dan surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 3
Proses pindah
(1). Surat permohonan kepindahan diajukan kepada rektor badi mahasiswa dari
perguruan tinggi lain, dan melalui dekan jika mahasiswa pindahan dari
jurusan/fakultas lain di lingkungan IAIN Ambon dengan menyebutkan alasan pindah;
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(2). Bila calon mahasiswa pindahan diterima, maka dekan fakukltas tarbiyah menerbitkan
surat keputusan yang berisi:
1) Mata kuliah serta jumlah SKS dari IAIN atau PTN asal yang sama program
studinya diakui dan diterima sebagai pindahan;
2) Mata kuliah serta jumlah SKS dari kurikulum fakultas bersangkutan yang
harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan;
3) Batas waktu studi dan waktu evaluasi yang harus dita’ati oleh mahasiswa
pindahan;

Pasal 4
Pindahan dari jurusan atau fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon
(1). Mahasiswa yang keluar dan pindah dari IAIN Ambon tidak dalam status: cuti kuliah,
waktu scorsing, gugur studi atau putus studi;
(2). Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada rektor
melalui dekan, dilampir kuitansi pembayaran SPP semester terakhir;
(3). Rektor menerbitkan surat keterangan pindah studi atas permintaan sendiri dengan
lampiran transkrip nilai.

