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YAYASAN ISLAM AL GHOZALI  

MADRASAH DARUSSALAM 
KREMPYANG TANJUNGANOM NGANJUK JAWA TIMUR TELP. 0358 – 773456 

 
TATA TERTIB  

MADRASAH DARUSSALAM  
 

MAKLUMAT 
Menindaklanjuti hasil rapat pengurus Yayasan dan Dewan Kepala Madrasah, maka dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan 
Tujuan, serta menciptakan situasi yang kondusif dalam kegiatan pendidikan di Madrasah Darussalam Krempyang, maka ditetapkan 
tata tertib sebagai berikut: 
 
I. KETENTUAN UMUM 

A. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN 
Semua murid wajib : 
1. Mentaati peraturan dan tata tertib.  
2. Mentaati pengasuh, pengurus yayasan, pengurus Madrasah, dan guru. 
3. Menjaga nama baik Madrasah dan keluarga besar Yayasan Islam Al Ghozali didalam maupun diluar Madrasah 
4. Senantiasa sopan, santun, jujur dan amanah dalam perkataan dan perbuatan, didalam maupun diluar Madrasah, didalam 

dunia nyata maupun maya (media informasi dan komunikasi) 
5. Datang tepat Waktu di Lokasi Madrasah, baik jam I, II, dan III 
6. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, mulai awal jam pelajaran sampai selesai / pulang 
7. Berada di dalam ruang Kelas 5 Menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

a. Jam I  : Jam 07.50 Istiwak s.d. 09.10 
b. Jam II : Jam 09.25 Istiwak s.d. 10.35 
c. Jam III  : Jam 10.50 Istiwak s.d. 12.00 

8. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bedge dan lokasi 
9. Bagi murid putra, menggunakan kopyah dengan baik dan rapi (rambut depan/jambul tidak boleh kelihatan) 
10. Berpenampilan rapi, dan islami yang mencerminkan sebagai pribadi seorang santri 
11. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan 
12. Menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun luar kelas 
13. Menjaga keamanan, ketertiban, kerapian dan kesopanan di dalam maupun di luar  ruang kelas. 
14. Meminta izin kepada Bapak / Ibu guru, jika tidak masuk , melalui surat yang diketahui oleh wali Murid (Murid Nduduk) dan 

diketahui oleh pengurus pondok (santri pondok) dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, jika tidak masuk 
karena sakit. 

15. Menjaga hak milik masing-masing 
16. Menyerahkan kepada pengurus Madrasah jika menemukan hak milik orang lain. 
17. Minta izin kepada pengurus untuk menjadi murid melalui pendaftaran ke panitia penerimaan Murid baru, bagi murid baru. 

 
B. LARANGAN-LARANGAN 

Semua Murid dilarang : 
1. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari’at islam dan Negara. 
2. Berpacaran, baik didalam maupun luar Madrasah 
3. Menjadi perantara, dan atau membantu murid lain dalam melakukan tindakan pelanggaran 
4. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa mendapat izin dari pengurus baik mahrom maupun bukan. 
5. Berkelahi dan atau membuat kerusuhan, di dalam maupun di luar kelas. 
6. Membawa snack dan atau makanan dan minuman didalam ruang kelas  
7. Keluar dari kelas saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa mendapat izin dari guru. 
8. Pulang sebelum waktunya / bolos. 
9. Menambah model pakaian seragam dari ketentuan yang telah ada, antara lain: 

a. Warna benang jahitan yang berbeda dengan kain 
b. Menambah stiker, dan atau gambar di pakaian  
c. Celana model komprang (murid putra), dan ketat (strict) 

10. Bagi murid putri : 
a. Melinting lengan baju   d. Menggunakan meksi yang panjangnya melebihi mata kaki 
b. Menggunakan pakaian yang ketat/pres bodi e. Membiarkan Rambut kelihatan  
c. Memakai Meksi berbelah 

11. Menggunakan asesoris apapun bagi murid Putra (misal: gelang, dll). 
12. Menggunakan perhiasan yang berlebihan (Murid Putri). 
13. Berambut gondrong, mengecat rambut, dan berkuku panjang. 
14. Membawa barang-barang elektronik (HP, Tape, kamera, dll). 
15. Membawa buku bacaan dan atau jenis lain, selain kitab dan atau buku pelajaran  
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16. Membawa kendaraan bermotor. 
17. Mencoret-coret, menggambar didinding, meja/kursi dan baju / celana. 
18. Menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 
19. Menggerombol dan nongkrong /duduk ditepi jalan. 
20. Berada ditempat penduduk kampung dan atau menitipkan barang ditempat orang kampung. 
21. Merokok, memakai, membawa, dan atau mengedarkan NARKOBA. 
22. Berjajar 3 (tiga) ketika diperjalanan.  
23. Dilarang membeli jajan dipinggir jalan, baik pada saat di Madrasah maupun pulang dari Madrasah 
24. Mengadakan kegiatan diluar jam Jam Madrasah (Misal: reuni, khataman, ziaroh wali, dll) yang mengatasnamakan 

madrasah, kecuali ada izin dari pengurus. 
 

II. KETENTUAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR 
A. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, murid wajib : 

1. Taat dan patuh terhadap guru 
2. Bersikap sopan dan santun terhadap guru dan teman 
3. Berpakaian dan berpenampilan sopan, rapi, dan mencerminkan pribadi santri  
4. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh  
5. Datang tepat waktu diruang kelas, yaitu 5 menit sebelum pelajaran dimulai ; 

a. Jam I  : Jam 07.50 Istiwak  
b. Jam II : Jam 09.25 Istiwak 
c. Jam III  : Jam 10.50 Istiwak 

6. Keterangan Tanda Bel adalah sebagai berikut : 
a. Bel 1 x : Tanda Persiapan (5 menit sebelum jam efektif) 
 Semua murid sudah berada di dalam ruang kelas untuk persiapan pembelajaran. 
b. Bel 3 x : Tanda Masuk  
 Kegiatan pembelajaran dimulai  
c. Bel 3 x : Tanda Berakhirya Jam Pelajaran  
 Kegiatan pembelajaran diakhiri (Waktu telah habis) 

7. Memiliki dan membawa semua kitab dan atau buku pelajaran serta perlengkapan belajar lainnya,sesuai jadwal yang ada. 
8. Mendengarkan dan memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh guru 
9. Mengerjakan tugas dan atau PR yang diberikan oleh guru 

10. Mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai 
11. Memiliki kepedulian terhadap teman dalam pelajaran  
 

B. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, murid dilarang : 
1. Membuat gaduh, ramai, berbicara dengan teman 
2. Mengantuk dan atau tidur 
3. Makan, dan atau minum  
4. Meninggalkan ruang kelas tanpa seizin  guru 

 
III. SANKSI – SANKSI 

Sanksi bagi murid yang melanggar adalah sebagai berikut : 
1. Peringatan lisan 
2. Peringatan tertulis yang diketahui oleh orangtua/wali 
3. Tidak Naik Kelas / Naik Bersyarat 
4. Tidak Lulus / Lulus Bersyarat 
5. Sanksi Administrasi 
6. Dikembalikan kepada orangtua/wali  
7. Kebijakan pengurus. 
 

IV. UNTUK BATAS MAKSIMAL ABSENSI / DALAM 1 TAHUN :  
MI : 40 hari    MTs : 30 Hari   MA & MU  : 25 Hari 

 
V. PENUTUP 

Demikian Tata Tertib Madrasah ini dibuat, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 

     Ditetapkan di  : Krempyang 
     Pada Tanggal : 25 Januari 2016 
 
 

Kepala MI Darussalam Kepala MTs Darussalam  Kepala MA Darussalam  Kepala Madrasatul ‘Ulya 
 
 

Ttd.   Ttd.    Ttd.    Ttd. 
 
 
 Imam Romadlon  H. Moh. Yusuf   Lukmanul Hakim  Syaiful Muda’i  


