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Berikut ini adalah aturan –aturan yang disepakati dalam perkuliahan Analisis Real, Semester 

Ganjil 2015-2015.  Aturan ini harus dipatuhi oleh dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan 

terlaksananya perkuliahan yang baik.  

1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka (minimal 12x tatap 

muka). Apabila kehadiran minimal tidak tercapai, maka mahasiswa bersangkutan 

tidak dapat mengikuti Ujian Akhir semester dan penilaian mengikuti format yang 

diberikan pada poin (6). 

2. Dosen dan mahasiswa berpakaian syar’i, rapi dan sopan sesuai dengan standar islami.  

3. Dosen dan Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan handphone di ruang kelas. 

Apabila ada telepon yang penting, diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu. 

4. Format Penilaian mengikuti aturan dari STAIN Gajah Putih Takengon sehingga tidak 

dapat diganggu gugat, yaitu : 

Ujian Akhir Semester   40% 

Ujian Tengah Semester  25% 

Tugas     25% 

Kuis     10% 

5. Tidak ada remedial/ perbaikan nilai setelah ujian akhir semester dilaksanakan, kecuali 

bagi mahasiswa yang sakit keras atau mengalami musibah. Apabila terjadi, maka 

mahasiswa diharapkan menghubungi dosen paling lama 3 hari setelah ujian 

dilaksanakan untuk mendapat ujian susulan. 

6. Mahasiswa yang mendapat nilai UTS dibawah 55, dapat memperbaiki nilai dengan 

memilih salah satu diantara dua cara berikut 

a) Ujian ulang, nilai yang diambil adalah nilai yang terbaik  



b) Take home test, nilai yang diambil merupakan hasil (nilai tes baru + nilai tes 

lama)/2 

7. Pemilihan cara pada poin (6) dilaksanakan dengan musyawarah kelas karena akan 

berlaku klasikal. 

8. Apabila ada perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan, maka dosen akan mengganti 

perkuliahan dengan mencari waktu yang lain. Waktu yang dipilih berdasarkan 

kesepakatan dosen dan mahasiswa dengan tidak memberatkan mahasiswa dan tidak 

dilakukan pada minggu tenang.  

9. Bahan ajar, bahan tayang, Silabus, SAP, dan Nilai Akhir dapat diunduh 

via www.myacademica.com  

10. Segala bentuk informasi akan disampaikan melalui komisaris/perwakilan mahasiswa. 
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