TATA TERTIB PESERTA DIDIK
MTs NEGERI 6 KOTA JAMBI
Tata tertib PESERTA DIDIK bukan sekedar kelengkapan madrasah sebagai wawasan wiyata mandala,
tetapi merupakan bagian dari kehidupan PESERTA DIDIK dan merupakan kebutuhan dari para PESERTA
DIDIK itu sendiri, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif karena seluruh PESERTA
DIDIKnya tertib dan disiplin. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disusunlah pedoman tata tertib
PESERTA DIDIK MTsN 6 Kota Jambi :
I.

HAL MASUK MADRASAH

1.

Semua PESERTA DIDIK hadir di madrasah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai
pukul 07.00 Wib.
2. PESERTA DIDIK yang datang setelah pukul 07.00 Wib dan tidak mengikuti doa pagi di dalam kelas
terhitung terlambat.
3. PESERTA DIDIK yang terlambat menunggu di depan kantor madrasah.
4. PESERTA DIDIK yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus
lapor pada piket lapangan untuk mengisi data keterlambatan dan menerima sanksi sesuai peraturan
madrasah.
5. PESERTA DIDIK yang terlambat (butir 4) berulang sampai dengan 2 kali mendapat tugas
membersihkan lingkungan madrasah, harus membuat surat pernyataan tidak terlambat lagi yang
ditanda tangani PESERTA DIDIK ybs dan mengetahui wali kelas serta BK, dicatat oleh piket lapangan
sebagai pelanggaran ringan.
6. PESERTA DIDIK yang datang terlambat (butir 4) berulang sampai dengan 3 kali mendapat tugas
membersihkan lingkungan madrasah, tidak diperkenankan masuk sekolah sebelum menghadirkan
orang tua ke madrasah dan membuat surat pernyataan bermaterai bersama orang tua, mengetahui
wakasek ke PESERTA DIDIKan serta mendapat pembinaan dari madrasah.
7. PESERTA DIDIK yang tidak masuk karena sakit atau karena keperluan mendesak, orang tua mengirim
surat keterangan izin atau surat keterangan dokter atau telepon melalui telepon sekolah sebelum
pukul 07.00 Wib. (Surat izin diserahkan ke guru BK masing-masing pada saat masuk sekolah).
8. PESERTA DIDIK yang tidak masuk sekolah berturut-turut dalam 3 hari tanpa memberitahukan
alasannya, maka pihak madrasah akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua PESERTA DIDIK
untuk dimintai keterangan oleh madrasah melalui BK dan dicatat di buku pelanggaran.
9. PESERTA DIDIK tidak boleh meninggalkan madrasah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin
salah seorang Wakasek. Pelanggaran ini digolongkan pelanggaran berat.
10. PESERTA DIDIK yang meninggalkan pelajaran karena tugas madrasah /Negara untuk mengikuti
berbagai kegiatan, PESERTA DIDIK yang bersangkutan dianggap masuk sekolah.
II.
1.

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Mentaati semua peraturan madrasah dan menghormati Kepala Madrasah, Guru, Karyawan dan
seluruh warga madrasah termasuk para tamu yang datang di madrasah.
2. Mengikuti/melaksanakan upacara bendera di dalam maupun di luar madrasah atau tugas lain dari
madrasah.
3. Mengucapkan salam pada Bapak Ibu guru, karyawan dan tamu-tamu madrasah, selalu berjabat
tangan dengan sopan ketika bertemu/berpaspasan.
4. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, disiplin, tertib dan penuh
tanggung jawab.
5. Bagi PESERTA DIDIK yang mengikuti olahraga di luar madrasah harus seizin dari wakil kurikulum dan
menjadi tanggung jawab dari guru olahraga yang bersangkutan (sudah hadir dikelas 15 menit
sebelum mata pelajaran selanjutnya).
6. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan tepat waktu.
7. Menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua dan diri sendiri baik di dalam maupun di luar
madrasah.
8. Menjaga ketertiban dan kesopanan dalam penampilan, bersikap, bertutur sapa dan berpakaian.
9. Mengikuti doa pembuka pagi dan penutup pelajaran dengan duduk rapi, tertib dan khidmad.
10. Mengikuti kegiatan Jum’at pagi (senam,jum’at bersih) pada minggu terakhir setiap bulannya.
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka dan satu ekstrakurikuler yang diminati yang
dilaksanakan di madrasah.

12. Menjaga keamanan barang-barang milik pribadi dan apabila terjadi kehilangan, madrasah tidak
bertanggung jawab.
13. Mengembangkan kepedulian sosial dengan memberikan bantuan/pertolongan kepada teman yang
kurang mampu atau siapapun yang membutuhkan (nilai-nilai karakter).
14. Berpakaian seragam madrasah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, rapi, dan bersih dan sesuai
ukuran dan model yang ditetapkan pada hari efektif madrasah.
15. Berperilaku dan bertutut kata sopan, santun, ramah kepada teman, guru, karyawan, orang tua dan
tamu madrasah.
16. Bertanggung jawab atas kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan,
Keindahan, Kerindangan, dan Kekeluargaan, baik di kelas maupun di lingkungan madrasah.
17. Bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan gedung, ruang kelas, laboratorium, kantin,
lapangan, sarana ibadah,UKS, perpustakaan, semua perabot/peralatan dan fasilitas madrasah.
18. PESERTA DIDIK yang membawa kendaraan sepeda/sepeda motor adalah PESERTA DIDIK yang sudah
memiliki SIM, agar memarkir di tempat yang disediakan dalam keadaan terkunci dan tunduk pada
aturan perpakiran, sedangkan PESERTA DIDIK yang membawa mobil diluar tanggung jawab
madrasah. (diluar pagar madrasah).
19. Ukuran panjang rambut untuk PESERTA DIDIK (putra) selama menempuh pendidikan di MTsN 6 Kota
Jambi adalah 1 cm, 2 cm dan 3 cm.
20. Untuk peserta didik wanita, rambut yang panjang harus diikat rapi
21. Seragam madrasah untuk semua kelas VII, VIII dan IX :
1. Senin (putih - putih), jilbab putih.
2. Selasa - Rabu (putih-biru), jilbab yang sudah ditentukan.
3. Kamis (batik), jilbab yang sudah ditentukan.
4. Jum’at (muslim), jilbab yang sudah ditentukan.
5. Sabtu (pramuka), jilbab coklat.
22. Pakaian olahraga hanya dipakai pada saat belajar olahraga.
23. Sepatu dan tali sepatu harus berwarna hitam dan kaos kaki putih, untuk hari Sabtu berkaos kaki
hitam.
24. Ikat pinggang berwarna hitam atau coklat (ikat pinggang MTs Osim/pramuka)
25. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MTsN 6 Kota Jambi.
26. Melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di musholla sesuai dengan jadwal yang diberikan.
27. Melaksanakan piket adzan/qomat.
III. HAK-HAK PESERTA DIDIK
1.
2.

8.

PESERTA DIDIK berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
PESERTA DIDIK dapat meminjam buku-buku dari Perpustakaan madrasah dengan mentaati
peraturan yang berlaku di perpustakaan.
PESERTA DIDIK behak mendapatkan perlakuan yang sama dengan PESERTA DIDIK yang lain
sepanjang tidak melanggar tata tertib madrasah.
PESERTA DIDIK kelas VII, VIII dan IX berhak untuk memilih dan mengikuti satu kegiatan
ekstrakurikuler pilihan dan ekstrakurikuler wajib Pramuka.
PESERTA DIDIK berhak menggunakan fasilitas yang ada di madrasah (UKS, Aula, Perpustakaan,
Laboratorium)
PESERTA DIDIK berhak mengikuti Penilaian Harian, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun,
Ujian Madrasah dan UN sesuai jadwal yang telah di tetapkan dengan persyaratan yang telah di
tetapkan.
PESERTA DIDIK yang sakit dimadrasah berhak mendapatkan perawatan di UKS dan di izinkan
beristirahat selama 30 menit apabila lebih dari waktu tersebut di izinkan pulang dan dijemput orang
tua atau wali.
PESERTA DIDIK berhak mendapatkan bimbingan dibidang akademik dan non akademik.

IV.

LARANGAN-LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK

3.
4.
5.
6.

7.

Seluruh PESERTA DIDIK dilarang :
1.
2.
3.
4.

Melanggar norma agama, norma susila, tata krama dan tata tertib madrasah.
Membuat kegaduhan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Membuang sampah di laci meja belajar, di lantai atau di sembarang tempat
Membawa/menyaksikan buku gambar/porno, video porno dan situs porno melalui laptop, HP atau
sarana lainnya.

5.

19.
20.
21.
22.
23.

Membawa atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan precursor narkoba dan zat adiktif
lainnya.
Membawa dan merokok di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah.
Membawa dan menggunakan alat-alat perlengkapan yang tidak ada hubungannya dengan proses
belajar mengajar atau tugas guru (kartu, gitar, catur, skateboard, senjata tajam, dst).
Membawa dan memakai barang-barang berharga (perhiasan).
Mengendarai/mengemudikan, sepeda motor/mobil bagi PESERTA DIDIK yang belum memiliki surat
izin mengemudi.
Menggunakan/mengucapkan kata-kata kasar, makian dan tidak sopan.
Menggunakan pakaian ketat, celana pensil, baju junkis, tanktop, tidak berlengan, celana pendek,
sandal jepit pada setiap kegiatan di madrasah.
Merusak atau menyalahgunakan sarana prasarana madrasah.
Makan dan minum selama proses belajar mengajar berlangsung.
Menggunakan/mengoperasikan alat komunikasi selama proses belajar mengajar berlangsung.
Menyontek dengan cara apapun saat penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir
tahun, ujian madrasah berbasis nasional dan ujian nasional.
Mencuri, berjudi, berbohong, berkhianat, menipu, memfitnah dan menghasut.
Mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan terlarang/illegal dan sesat.
Mengubah atau memalsukan dokumen resmi (raport, surat keputusan, ijazah, surat orang tua, surat
izin, dsb).
Bertengkar atau main hakim sendiri.
Berpacaran dan bermesraan yang melebihi batas norma kesusilaan.
Bermain bola di dalam kelas atau koridor kelas.
Bermain kartu di lingkungan madrasah.
Berkata bohong atau tidak jujur atau memberi keterangan palsu.

V.

PELANGGARAN PESERTA DIDIK

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NO
A
1
2
B
1
2
3
4
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
D
1
2

JENIS PELANGGARAN
KETERLAMBATAN
Tiba di madrasah terlambat setelah jam 07.00 Wib (s.d 07.30 Wib)
Terlambat masuk ke dalam kelas ( guru sudah masuk )
KEHADIRAN
Membolos / minggat
Membolos sehingga tertangkap oleh Satpol PP
Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (alpa)
Tidak masuk/keluar madrasah dengan surat izin palsu
PAKAIAN
Baju tidak dimasukkan
Memakai baju berlengan pendek
Tidak memakai dasi (Senin dan Selasa)
Tidak memakai ikat pinggang
Tidak memakai sepatu hitam yang bertali
Tidak memakai kaos kaki
Tidak berkaos kaki putih (khusus baju pramuka memakai kaos kaki hitam)
Tidak memakai peci pada saat upacara bendera hari Senin
Tidak memakai name tag
Tidak memakai atribut bendera
Tidak memakai tanda lokasi madrasah di bahu kanan
Tidak memakai lambang Osim
Tidak memakai jilbab warna putih (kecuali baju pramuka memakai jilbab coklat
tua) bagi yang muslim
Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan hari
PESERTA DIDIK (putra) memakai celana pensil (kecil) ukuran < 20 cm
PESERTA DIDIK (putri) menggunakan rok span/sempit/tidak berimpel
Barpakaian olahraga diluar jam olahraga atau sebaliknya
Memakai pakaian yang bukan seragam olahraga madrasah
KEPRIBADIAN
Berkuku panjang dan atau diberi warna
PESERTA DIDIK putra berambut gondrong (panjang)

POIN
5
5
15
30
10
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
F
1
2
3
4
5
6
7
G
1
2
3
H
1
2
3
4
5
6
7

PESERTA DIDIK putra memakai gelang atau perhiasan selain jam tangan
Tidak mengikuti upacara hari Senin
Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik
Bersikap tidak sopan dengan guru
Berbohong atau berdusta
Berkata tidak senonoh
Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya
Tidak mengindahkan teguran atau peringatan guru
Mengompas atau Memalak
Membully
Melakukan tindak pidana sehingga dipenjara
Pacaran yang melampaui batas norma susila dan agama
Menggunakan HP dalam kegiatan KBM tanpa seizin guru
Menikah ketika masih berstatus pelajar
Melakukan perbuatan kriminal sehingga berdampak sampai ke kepolisian
KETERTIBAN
Keluar kelas tidak mengikuti pembelajaran
Tidak menjaga ketertiban kelas
Merusak perlengkapan atau fasilitas kelas/ madrasah
Membuang sampah sembarangan
Meninggalkan perlengkapan belajar miliknya di madrasah
PESERTA DIDIK putri membawa dan memakai lipgloss berwarna, lipstick dan
menebalkan alis
Mengecat dan mewarnai rambut
Membawa rokok
Merokok dilingkungan madrasah
Mencoret dan mengotori fasilitas madrasah
PESERTA DIDIK putri memakai perhiasan berlebihan (kalung, gelang, cincin)
Tidak membawa buku teks (paket dan perlengkapan belajar lainnya)
PESERTA DIDIK tidak mengikuti latihan pramuka wajib
Tidak mengerjakan PR/tugas berdasarkan laporan guru mata pelajaran
Tidak mengikuti kegiatan resmi dari madrasah
PESERTA DIDIK putri memakai baju seragam yang dipendekkan/dipersempit
Berkumpul atau berada di luar lingkungan madrasah pada saat jam pelajaran
berlangsung tanpa seizin guru mata pelajaran/guru piket
Memodifikasi kendaraan bermotor (knalpot)
Menggunakan kendaraan yang tidak standar
PORNOGRAFI
Membawa buku/majalah/foto/CD/VCD porno
Menjual/membeli buku/majalah/foto/CD/VCD porno
Menyimpan foto/video porno di hp
Melakukan perbuatan asusila (berciuman, berpelukan, dan melakukan
perbuatan-perbuatan seks lainnya) di dalam/di luar lingkungan madrasah
PESERTA DIDIK putri hamil
PESERTA DIDIK putra menghamili
Membawa alat kontrasepsi dalam bentuk apapun
SENJATA TAJAM
Membawa senjata tajam/senjata api yang bukan untuk kepentingan KBM atau
gotong royong
Menjual/membeli senjata tajam/senjata api
Mempergunakan senjata tajam/senjata api untuk menganiaya
INTIMIDASI DAN KEKERASAN
Mengintimidasi/mengancam PESERTA DIDIK lain
Menganiaya PESERTA DIDIK lain
Menganiaya PESERTA DIDIK lain sampai masuk rumah sakit
Menganiaya PESERTA DIDIK lain sampai kehilangan nyawa
Mengancam/mengintimidasi Kepala Madrasah/Guru/Karyawan
Melakukan perlawanan fisik/penganiayaan terhadap Kamad/Guru/ Karyawan
Menyebarkan berita bohong (Hoax) sehingga merugikan orang lain

5
10
5
15
10
10
25
10
30
30
100
75
10
100
80
10
5
20
5
5
5
5
25
50
15
5
5
10
5
5
5
15
15
10
25
50
50
100
100
100
75
75
75
100
30
50
80
100
80
100
50

I
1
2

BERKELAHI / TAWURAN
Menjadi provokator perkelahian
Berkelahi dengan PESERTA DIDIK lain dikelasnya
Berkelahi dengan PESERTA DIDIK dari kelas lain dan berdampak luas hingga ke
kepolisian
Tawuran
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
Membawa atau meminum-minuman keras
Membawa/menggunakan/mengedarkan NARKOBA
Mabuk di madrasah
JUDI
Membawa kartu remi/domino/sejenisnya
Bermain kartu remi/domino/sejenisnya
Berjudi di lingkungan madrasah atau di luar madrasah

3
4
J
1
2
3
K
1
2
3

50
50
80
80
80
100
100
25
30
50

VI. TINDAK LANJUT PELANGGARAN

NO

JUMLAH POIN
PELANGGARAN

1.
2.
3.

20
30
40

4.

60

5.

75

6.

80

7.

100

TINDAK LANJUT

KET

1. TEGURAN
 Ditegur oleh wali kelas
 Panggilan orang tua oleh wali kelas
 Panggilan orang tua oleh wali kelas dan BK
2. PERNYATAAN TERTULIS
 Membuat surat pernyataan yang
ditandatangani oleh peserta didik, orang tua
dan wali kelas
 Membuat surat pernyataan yang
ditandatangani oleh peserta didik, orang tua,
wali kelas dan BK
 Membuat surat pernyataan yang
ditandatangani oleh peserta didik, orang tua,
wali kelas dan waka ke PESERTA DIDIK an
3.

PENGEMBALIAN KE ORANG TUA

Catatan :
1. Pembinaan PESERTA DIDIK di awali oleh guru mapel/piket lapangan.
2. Guru mapel/piket lapangan mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik, dan
melaporkan ke Tim Disiplin kelas yang bersangkutan.

3. Tim Disiplin mencatat setiap pelanggaran dan memberi poin terhadap pelanggaran tersebut.
4. Tim Disiplin melapor ke wali kelas ketika PESERTA DIDIK sudah harus diberikan tindak lanjut,
berdasarkan jumlah poin yang diperoleh PESERTA DIDIK tersebut.

5. Wali kelas melakukan tindak lanjut.
6. Bagi PESERTA DIDIK yang merusak fasilitas madrasah harus mengganti.
VII. HAL YANG DI RAZIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rokok, minuman keras, narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif lainnya.
Senjata dalam bentuk apapun (kecuali cutter dan gunting bila ada jam praktik dan gotong royong).
Berambut panjang (ujung rambut bagian depan melebihi alis, bagian samping melebihi telinga, dan
bagian belakang melebihi kerah baju) Ukuran 1,2,3 Cm.
Memakai Make-up, lipgloss berwarna, Lipstik dan perhiasan bagi PESERTA DIDIK putri.
Memakai pewarna kuku (kuteks) dengan warna apapun.
Mengecat rambut dengan warna apapun.
Memakai kaos oblong di lingkungan madrasah pada jam sekolah.
Memakai sandal di lingkungan madrasah.

9. Segala macam buku atau majalah porno.
10. Hp yang berisi unsur pornografi.
11. PESERTA DIDIK putra tidak menggunakan perhiasan (gelang, kalung, anting, cincin dan perhiasan
emas).
12. Seragam (secara garis besar) :
a) PESERTA DIDIK yang berseragam tidak sesuai dengan ketentuan hari.
b) PESERTA DIDIK yang tidak sesuai pakaiannya dengan bahan dan model yang telah ditentukan
oleh pihak madrasah.
c) PESERTA DIDIK yang tidak memakai Atribut madrasah (Name tag, lambang osim, lokasi
madrasah)
d) Jilbab untuk PESERTA DIDIK putri yang memakai seragam khusus tidak sesuai dengan kriteria
yang diberikan (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu (memakai jilbab yang sudah
ditentukan).
e) Sepatu dan tali sepatu yang tidak berwarna hitam.
f) Kaos kaki yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan.
VIII. WAKTU PELAKSANAAN RAZIA :
- Razia dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan, dengan waktu yang tidak ditentukan.
- Razia dilakukan oleh Tim Disiplin, piket lapangan, guru yang mengajar, BK dan dikoordinasikan oleh
Waka Kesiswaan.
- Segala sesuatu yang ditemukan dari hasil razia akan di amankan oleh pihak madrasah dan di ambil
oleh orang tua PESERTA DIDIK yang bersangkutan setelah membuat surat perjanjian.

Jambi,
Mengetahui
Orang tua/Wali

Juli 2022

Peserta Didik,

