KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAMUJU
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MAMUJU
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. .. Mamuju, 91511 e-mail: manmamuju@gmail.com

TATA TERTIB SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MAMUJU
1. Siswa wajib hadir di madrasah pukul 07.00
2. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam MAN 1 Mamuju sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh madrasah, yaitu :
a. Ukuran pakaian
- Untuk laki-laki, ujung bawah baju 15 cm dari pangkal pinggul ke bawah dan ujung bawah
celana minimal sampai mata kaki dengan lebar diameter 20 cm.
- Untuk perempuan, ujung bawah baju 10 cm dari lutut dan ujung bawah rok melewati mata
kaki (model rok tidak terbelah bagian bawah).
- Penggunaan jilbab dan pelapisnya bagi perempuan harus seragam baik dari segi warna,
bentuk, maupun ukuran dan ketebalannya sesuai ketentuan yang telah digariskan di MAN
1 Mamuju dan tidak diperkenankan mengubah, mengurangi, atau menambahnya.
b. Aturan berpakaian
Siswa MAN 1 Mamuju wajib menggunakan pakaian sesuai jadwal di bawah ini:
NO

HARI
BAJU
CELANA/ROK
Putih
Abu-abu
Hijau
Hitam
Pramuka
Coklat
Olahraga MAN 1 Mamuju

WARNA
JILBAB (wanita)
Putih
Hitam
Coklat
Abu – abu

SEPATU

KAOS KAKI

1.
Senin, Selasa
Hitam
Putih
2.
Rabu, Kamis
kecuali jam
olahraga
3.
Jumat
Hitam
4.
Sabtu
olahraga
Putih
Catatan :
- Khusus pada jam mapel Olahraga, maka siswa wajib memakai pakaian olahraga MAN 1
Mamuju dan perempuan menggunakan jilbab abu-abu.
- Kaos kaki yang digunakan oleh siswa adalah kaos kaki yang berukuran sepanjang betis.
- Penggunaan Jilbab oleh wanita harus disertai pelapisnya (ciput) yang sewarna dengan warna
jilbab dan tidak diperbolehkan memakai penutup wajah.
3. Siswa senantiasa berpakaian rapi ( baju dimasukkan ke dalam celana untuk laki-laki kecuali baju
koko/muslim ) selama berada di lingkungan madrasah.
4. Siswa laki-laki wajib mencukur rambut sekali sebulan ( pada minggu I ) dengan ukuran 3,2,1 cm.
5. Siswa harus senantiasa melakukan pembiasaan budaya religius, budaya disiplin dan cinta tanah air,
budaya sehat dan ramah lingkungan, budaya kepekaan sosial, dan budaya literasi selama 10 menit
sebelum jam pelajaran pertama dimulai atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Siswa wajib bersikap sopan, tertib, santun dalam berpakaian, bertutur kata yang baik, bergaul dan
mengedepankan akhlak mulia kepada pimpinan, guru, staf, dan sesama siswa madrasah, misalnya
tidak berteriak di depan kantor, tidak mengendarai motor di halaman madrasah dengan cepat,
tidak menentang/membantah perkataan pimpinan madrasah/guru ketika dinasehati untuk
perbaikan sikap dan menjaga citra MAN 1 Mamuju, dan lain-lain.
7. Siswa laki-laki wajib memakai songkok/kopiah dengan warna hitam polos dan tidak bercorak pada
setiap upacara bendera dan memakai dasi abu-abu yang berlogo kemenag pada setiap hari senin
dan Selasa.
8. Siswa wajib mengikuti instruksi, kebijakan, program kerja dari pimpinan, guru, staf, dan organisasi
ekstrakurikuler madrasah (Osis,Gudep,PIK Remaja,LDS, KIJ, Panitia kegiatan,dan lain-lain ).
9. Siswa wajib menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan MAN 1 Mamuju.
10. Siswa tidak diperkenankan menerima tamu tanpa seizin piket / pihak keamanan MAN 1 Mamuju.
11. Siswa yang mengikuti kegiatan atau organisasi eksternal yang tidak mewakili MAN 1 Mamuju pada
jam efektif madrasah, tidak diperbolehkan kecuali ada surat izin dari orangtua siswa yang
bersangkutan ke madrasah.
12. Siswa dilarang meninggalkan madrasah selama waktu/proses pembelajaran (sesuai Jadwal PBM ),
kecuali mendapat izin dari piket dan pihak keamanan madrasah.
13. Siswa yang membawa HP, smarphone, ipad, Laptop atau sejenisnya ke madrasah wajib menyimpan
pada tempat yang telah ditentukan, mulai sejak masuk ke madrasah sampai jam pulang, dan hanya
boleh digunakan setelah mendapat izin dari guru piket untuk kepentingan pembelajaran atau
dengan alasan logis karena kepentingan yang mendesak.

14. Siswa dilarang keras :
a. Menutup-nutupi peredaran atau pelaku narkoba dan barang terlarang yang lain.
b. Turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran miras, narkoba
dan barang-barang terlarang lainnya.
c. Mengonsumsi rokok, narkoba, miras, dan barang-barang terlarang lainnya.
15. Siswa yang sudah menikah tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikan di MAN 1 Mamuju
16. Dan aturan - aturan lain seperti tercantum dalam lampiran tata tertib ini.
Demikian tata tertib MAN 1 Mamuju ini dibuat untuk kelancaran proses belajar
mengajar, menciptakan kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan dan ketenangan di madrasah serta
mewujudkan visi dan misi MAN Mamuju.
Tata tertib ini dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran klasifikasi jenis pelanggaran
(pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat) dan mekanisme penanganan
sanksinya berupa : Pelanggaran ringan mendapat sanksi berupa pembinaan/nasehat, pelanggaran
sedang sanksinya dapat berupa surat perjanjian/surat peringatan, dan pelanggaran berat dijatuhi
sanksi berupa skorsing dan pengeluaran siswa dari sekolah.

Mengetahui :
Ketua Komite MAN 1 Mamuju

Mamuju, 10 Februari 2020
Kepala MAN 1 Mamuju,

Dr. H. M. Muflih B. Fattah, M.M.

Hj. Sumiati, S.Ag
NIP. 197203061999032002

Disetujui oleh:
Orang tua/wali siswa,

Siswa yang bersangkutan,
Materai
6000

( ………………………………)

( ………………………………)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MAMUJU
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. .. Mamuju 91511 e-mail: manmamuju@gmail.com

Lampiran I

KLASIFIKASI JENIS - JENIS PELANGGARAN

NO

JENIS – JENIS PELANGGARAN

A.

PELANGGARAN RINGAN

1.

Tidak mengikuti pelajaran tambahan atau kegiatan ekskul di sore hari kecuali izin & sakit

2.

Terlambat masuk sekolah atau tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan yang rasional

3.

Berpakaian tidak rapi atau berpakaian tidak sesuai ketentuan madrasah.

4.

Membuang sampah di sembarang tempat

5.

Tidak melaksanakan tugas membersihkan di kelas sesuai jadwal yang telah dibuat

6.

Berambut pirang dan tidak memotong rambut sesuai waktu yang telah ditentukan bagi laki-laki

7.

Menggunakan perhiasan atau asesoris yang berlebihan seperti kosmetik, tatto, gelang, kalung, dan
anting-anting, kecuali jam tangan.

8.

Ribut didalam kelas dan lingkungan madrasah

9.

Meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung tanpa izin dari guru

10.

Menggunakan pakaian yang tidak deperkenankan atau tidak sesuai dengan ketentuan madrasah

11.

Membawa masuk makanan dan atau makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran.

12.

Tidak memakai dasi dan kopiah sesuai dengan ketentuan madrasah.

13.

Bermain-main dalam kelas

14.

Menerima tamu tanpa izin dari pihak madrasah

15.

Berperilaku tidak sopan baik dalam bertutur, berpakaian maupun bersikap.

16.

Menggunakan logo/lambang selain lambang osis dan lambang-lambang ekskul MAN 1 Mamuju

17.

Berjualan di dalam lingkungan madrasah pada jam efektif madrasah.

B.

PELANGGARAN SEDANG

19.

Mengubah dan atau menambah model, ukuran dan warna pakaian seragam sehingga tidak sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan di MAN 1 Mamuju.
Tidak masuk belajar tanpa alasan yang jelas/rasional atau bolos

20.

Menganggu siswa lain yang sedang belajar atau sedang shalat

21.

Bermain-main dalam shalat

22.

Berkhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis ditempat tertutup dan atau tidak ada orang lain.
Mengikuti kegiatan atau organisasi eksternal yang tidak mewakili MAN 1 Mamuju, pada jam efektif
madrasah tanpa ada surat izin orang tua siswa yang bersangkutan ke madrasah
Melindungi dan membela teman yang bersalah
Mengabaikan atau tidak melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang telah ditentukan, diantaranya
shalat dhuhur berjamaah dan mengaji di pagi hari yang telah dijadwalkan.
Mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas pelajaran yang diberikan oleh guru atau tugas lain
yang diinstruksikan oleh pihak madrasah

18.

23.
24.
25.
26.
27.

29.

Mengambil dan atau mengotori, merusak, dan menghilangkan fasilitas madrasah
Tidak menyimpan HP, Smartphone, ipad, laptop atau sejenisnya pada tempat dan waktu yang telah
ditentukan.
Mengambil sesuatu/barang yang bukan miliknya.

30.

Memeras teman madrasah atau orang lain

31.

Mengancam siswa lain yang melaporkan kesalahan/pelanggaran yang diperbuat

32.

Menghasut atau mengadu domba antara siswa sehingga menimbulkan perselisihan

33.

Mem-bully tenaga pendidik dan kependidikan, sesama siswa, atau warga madrasah yang lain

34.

Membawa rokok dan atau merokok di dalam maupun di luar madrasah

28.

PELANGGARAN BERAT

C.
35.

Mengubah atau memalsukan nilai rapor

36.

Memalsukan tanda tangan tenaga pendidik dan staf T.U MAN 1 Mamuju

37.

Membawa gambar/film porno ke dalam lingkungan madrasah

38.

Menyalahgunakan penggunaan HP, laptop atau sejenisnya pada hal-hal negatif atau tercela

39.

Membawa senjata tajam atau sejenisnya tanpa alasan yang rasional.

40.

Melakukan pelecehan seksual.

41.

Melakukan tindak perkelahian dalam lingkungan madrasah/di luar madrasah.

42.

Membawa dan mengkonsumsi miras di lingkungan madrasah/di luar madrasah

45

Menghasut siswa lain untuk melakukan pembangkangan terhadap guru dan atau pimpinan
Madrasah
Menggerakkan atau ikut terlibat dalam upaya untuk menjatuhkan wibawa guru atau pimpinan
madrasah.
Berjudi di dalam/di luar madrasah.

46.

Melakukan perbuatan asusila baik di dalam maupun luar madrasah

43.
44.

47.
48.

Mengisap lem, mengedarkan dan atau mengonsumsi miras, narkoba dan barang-barang terlarang
lainnya
Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindak kriminal / kejahatan yang berkekuatan
hukum tetap.

Demikian tata tertib ini dibuat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan ketekunan siswa dalam
mengikuti proses belajar mengajar di MAN 1 Mamuju sehingga dapat berjalan dengan baik.

Mengetahui :
Ketua Komite MAN 1 Mamuju

Mamuju, 10 Februari 2020
Kepala MAN 1 Mamuju,

Dr. H. M. Muflih B. Fattah, M.M.

Hj. Sumiati, S.Ag
NIP. 197203061999032002

Catatan :
Jika pihak orang tua/wali siswa ingin melakukan komunikasi dengan pihak madrasah, maka orang
tua/wali siswa dapat menghubungi pihak madrasah melalui kontak person di bawah ini :
-

Hj. Sumiati, S.Ag. ( Kepala MAN 1 )
Marzuki, S.S. ( Wakamad Kesiswaan )
Nurwahyudin N., S.Pd. (Wakamad Kurikulum)
Ikrawati, S.Pd. (Wakamad Sarana & Prasarana)
Dra. Hj. Wahdia ( Wakamad Humas )
Daeng Sirajang, S.Pd. ( Guru BK )
Rahmawati Usman, S.Ag.
Nahda, S.Ag.
Kasmariah, S.Ag.
M. Saad, S.Pd.
Heri Jumran, S.Pd.
Heri Susanto, S.Pd.I
Najrah, S.Ag.
Hamri, S.Ag.
Hj. A. Asriani Azis, S.Pd.
Sulasri, S.Pd.
Hasanuddin, S.Pd.
Ramli, S.Pd.I
Nahdhatul Rugaizah Ahmad, S.Pd.
Madaniah, S.Pd.
Nurmaliah H, SE.
Namirah, S.Pd.

: 082349701222
: 081342382016
: 081355433099
: 085242656375
: 082192732029
: 081288592435
: 082292396077
: 082347643754
: 082198014445
: 082197149877
: 085398301243
: 085299493363
: 085242263702
: 081235778402
: 08113918420
: 082252270244
: 085242386067
: 085341534749
: 085242225592
: 085255637580
: 082291968160
: 082191997707

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MAMUJU
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. .. Mamuju 91511 e-mail: manmamuju@gmail.com

Lampiran II

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN
NO.

KLASIFIKASI

SANKSI

TIM
PENANGGUNG
JAWAB

Pelanggaran
Ringan

1.Nasihat / peringatan
1.Guru/piket
2.Membersihkan/menghafal/
2.Wali kelas
menyita / menulis qur’an /dan lain- 3.BK
lain

18-34

Pelanggaran
Sedang

1.Peringatan bersama orang tua
2.Membersihkan/menghafal /
menyita/ menulis qur’an/ dan
lain-lain
3.Skorsing selama 7 hari

1.Wali kelas,
2.BK, dan
3.Kesiswaan

35-45

Pelanggaran
Berat

1. Peringatan keras / terakhir
2. Skorsing selama 14 hari

1.Wali kelas,
2.BK, dan
3.Kesiswaan
4.Kamad

46-48

Pelanggaran
terberat

1 - 17

Pengembalian pembinaan ke
orang tua siswa selamanya

1.Wali kelas,
2.BK,
3.Wakamad
4.Kepala MAN

BENTUK PENANGANAN
1.Pembinaan dan
pengawasan
2.Pembuatan surat
pernyataan I
3.Menginformasikan ke
orangtua siswa
1.Panggilan I untuk
orang tua
2.pembuatan surat
pernyataan II
3.Pengembalian ke
orangtua dalam kurun
waktu tertentu
1.Panggilan II untuk
orangtua
2.pembuatan surat
pernyataan III
3.Pengembalian
pembinaan ke
orangtua dalam kurun
waktu tertentu
Pemanggilan orang tua
untuk
pengembalian
pembinaan siswa ke
orangtuanya
selamanya

Alur Penanganan Pelanggaran :
1. Guru yang melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa agar segera melaporkan ke wali
kelas siswa yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan dan penanganan sesuai mekanisme di
atas.
2. Wali kelas akan melaporkan kepada BK setiap pelanggaran siswa untuk ditangani bersama dan
dikonsultasikan atau diinformasikan ke orang tua siswa.
Mengetahui
Kepala MAN 1 Mamuju

Mamuju, 10 Februari 2020
WKM Kesiswaan,

Hj. Sumiati, S.Ag.

Marsuki, S.S.

NIP. 197203061999032002

NIP. 197101022007011032
disetujui
Orang tua/wali siswa

( ………………………………. )

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MAMUJU
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. .... Telp. 04262703334 Mamuju 91511

SURAT PERNYATAAN SISWA
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Alamat

:

Menyatakan bahwa jika saya diterima melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1
Mamuju, maka saya bersedia mematuhi segala aturan atau tata tertib siswa yang berlaku di MAN 1
Mamuju. Dan jika saya melakukan pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib tersebut, maka saya
bersedia menerima sanksi yang bersifat edukatif dalam bentuk apapun termasuk dikeluarkan dari
madrasah.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, ……………………. 2020
Yang menyatakan,
Materai
6000
( ………………………….. )

Mengetahui
Kepala MAN 1 Mamuju,

Orang tua/wali siswa,

Hj. Sumiati, S.Ag.
NIP. 197203061999032002

( ………………………… )

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 MAMUJU
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. .... Telp. 04262703334 Mamuju 91511

SURAT PERNYATAAN ORANGTUA SISWA
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

:

Orang tua dari siswa

:

Alamat

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika anak kami diterima melanjutkan pendidikan di
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mamuju, maka saya sebagai orang tua siswa yang bersangkutan
bersedia menyepakati hal-hal sebagai berikut :
1. Mendukung penuh segala kebijakan dan program yang berlaku di MAN 1 Mamuju.
2. Menyetujui segala tata tertib siswa dan peraturan lainnya yang berlaku di MAN 1 Mamuju.
3. Tidak akan keberatan dan atau bahkan tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada pihak
madrasah atas segala tindakan pembinaan termasuk didalamnya pemberian sanksi kepada anak
kami jika di kemudian hari, anak kami melakukan pelanggaran terhadap aturan atau kebijakan
tersebut.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Mamuju, ……………………. 2020
Yang menyatakan,
Materai
6000
( ………………………….. )

Mengetahui :
Ketua Komite MAN 1 Mamuju

Kepala MAN 1 Mamuju,

Dr. H. M. Muflih B. Fattah, M.M.

Hj. Sumiati, S.Ag
NIP. 197203061999032002

