TATA TERTIB DAN TATA KRAMA
MTs NEGERI 6 KOTA JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
A. JADWAL MADRASAH
1.
2.
3.
4.

B.

Masuk / Pulang Hari Senin s/d Kamis
: Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB
Masuk / Pulang Hari Jum’at
: Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB
Masuk / Pulang Hari Sabtu
: Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB
Mengikuti kegiatan Pramuka dan ekstrakurikuler sesuai jadwal yang sudah ditentukan

KEHADIRAN SISWA
1.
2.

Hadir setiap hari efektif
Tidak meninggalkan ruang belajar saat proses KBM dan pergantian jam pelajaran tanpa
seizin guru yang mengajar
3. Pada jam istirahat tidak keluar lingkungan madrasah kecuali seizin guru piket lapangan
4. Siswa terlambat 5 menit setelah bel berbunyi diperbolehkan masuk kelas
5. Siswa terlambat lewat dari 5 menit diberi sanksi oleh guru piket (diproses)
6. Siswa terlambat lebih dari 3 kali mendapat surat panggilan orang tua/wali oleh wali kelas
7. Tiga kali alpa akan mendapat surat panggilan orang tua/wali dari wali kelas
8. Siswa yang bolos pada jam KBM di proses oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan
wali kelas
9. Siswa yang sakit lebih dari 3 hari harus melampirkan surat keterangan dokter
10. Siswa yang izin lebih dari 3 hari berturut-turut dinyatakan alpa

C. PAKAIAN
Hari Senin
1. Siswa Laki-laki
a. Baju Putih lengkap dengan atributnya (Lambang OSIM, Lokasi, dan Nama)
b. Celana Panjang warna putih model standar
2. Siswa Perempuan
a. Baju Putih lengkap dengan atributnya (Lambang OSIM, Lokasi, dan Nama)
b. Rok panjang rimpel warna putih (bukan model span)
c. Jilbab sesuai dengan ketentuan
3. Memakai kaos kaki berwarna putih dan sepatu berwarna hitam
4. Khusus hari Senin memakai peci dan dasi madrasah
5. Memakai ikat pinggang dari madrasah
Hari Selasa dan Rabu :
1. Baju Putih lengkap dengan atributnya (Lambang OSIM, Lokasi, dan Nama)
2. Celana / rok warna biru yang sudah ditentukan
3. Jilbab yang sudah ditentukan untuk siswa perempuan
4. Memakai kaos kaki berwarna putih dan sepatu berwarna hitam
Hari Kamis :
1. Memakai baju batik madrasah
2. Celana / rok yang sudah ditentukan
3. Jilbab yang sudah ditentukan
4. Memakai kaos kaki berwarna putih dan sepatu berwarna hitam
Hari Jum’at :
1. Memakai baju muslim madrasah
2. Bagi Laki-laki memakai peci hitam
3. Bagi perempuan memakai jilbab yang sudah ditentukan
4. Memakai kaos kaki berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam

Hari Sabtu :
1. Memakai baju pramuka
2. Bagi perempuan memakai jilbab yang sudah ditentukan
3. Memakai kaos kaki berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam

D. RAMBUT
Siswa Laki-laki :
1. Pendek dan rapi
2. Tidak diberi model
3. Tidak diberi warna
Siswa Perempuan :
1. Rambut yang panjangnya melebihi bahu harus diikat yang rapi
2. Tidak diberi warna

E. TRANSPORTASI
1.
2.

Tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke madrasah, bagi yang membawa kendaraan
bermotor, Madrasah tidak bertanggungjawab, atas kehilangan atau kerusakannya.
Dilarang memarkir kendaraan bermotor bagi siswa/i di dalam lingkungan Madrasah

F. LARANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memakai aksesoris, membawa uang berlebihan
Membawa benda-benda yang tidak berhubungan dengan KBM (Senjata tajam, Novel,
Komik, VCD, Buku-buku pornografi, dll)
Melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, keluarga, madrasah dan masyarakat
Menerima tamu di lingkunagn madrasah tanpa seizin guru
Berbuat asusila, merokok, narkoba, miras, berkelahi, pencurian, pemerasan, judi dan tindakan
kriminal lainnya.
Berkumpul di luar lingkungan madrasah pada jam sekolah

G. SANKSI DAN TINDAKAN
Siswa yang melanggar atau tidak mematuhi tata tertib Madrasah diberi sanksi sesuai tingkat
pelanggaran dan tindakan sebagai berikut :
1. Peringatan secara lisan
2. Perjanjian secara tertulis
3. Penggilan orang tua /wali
4. Dikembalikan kepada orang tua

Jambi,
Mengetahui
Orang tua/Wali

Juli 2022

Peserta Didik,

Materai 10.000

