
TATA TERTIB PESERTA DIDIK MAN 4 JAKARTA  

TAHUN PELAJARAN 2013-2014 

A. PENDAHULUAN 

MAN 4 Jakarta adalah Madrasah yang didirikan  dengan visi sebagai Pengembang Pendidikan 

Islami Unggul dalam Prestasi. 

Untuk mendukung visi tersebut, MAN 4 Jakarta mengembangkan beberapa misi, yaitu : 

1. Menjadikan Agama Islam sebagai ruh dan sumber nilai pengembangan Madrasah. 

2. Mengembangkan proses belajar mengajar dengan bernuansa Islami. 

3. Menjadikan orang tua peserta didik dan masyarakat sebagai mitra dan modal kerja 

Madrasah. 

4. Menjalin kerjasama dengan masyarakat, lingkungan dan berbagai instansi yang konsen 

terhadap Madrasah. 

5. Menyiasati kurikulum secara cermat dan akurat. 

6. Menempatkan tugas pendidik secara profesional dan meningkatkan kualitas pendidik 

melalui berbagai pembinaan dan pelatihan. 

7. Menambah dan mengembangkan sarana pendukung pembelajaran. 

8. Mendorong semangat peserta didik, pendidik dan seluruh komponen Madrasah lainnya 

untuk belajar dan kerja keras. 

9. Mendorong Madrasah sebagai wahana pengembangan potensi peserta didik. 

Demi ketercapaian visi dan misi tersebut, dipandang perlu menciptakan suasana yang kondusif 

untuk mendukung seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran. Maka dibuatlah peraturan-

peraturan  yang dinamakan Tata Tertib Peserta Didik MAN 4 Jakarta. 

 

B. HAK DAN KEWAJIBAN 

a. Peserta didik berhak mendapatkan hak-haknya selama belajar di MAN 4 jakarta. 

Hak yang dimaksud adalah : 

1. Memperoleh perhatian, bimbingan, perlakuan dan perlindungan yang layak dari 

Madrasah melalui pimpinan, pembina akademik, pendidik dan tenaga kependidikan 

MAN 4 Jakarta. 

2. Mendapatkan fasilitas yang layak sesuai dengan dengan kemampuan Madrasah. 

3. Mengembangkan kreatifitas melalui wadah yang ada seperti kegiatan ekskul, OSIS, 

Pengurus Perwakilan Kelas (PPK) dan Pengurus Kelas (PK) 

4. Memberikan saran dan kritik yang membangun bagi Madrasah melalui OSIS dan PPK. 

5. Mewakili Madrasah untuk pelaksanaan lomba-lomba akademik maupun non akademik 

b. Peserta didik diharuskan melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama belajar di MAN 4 

Jakarta. Kewajiban yang dimaksud adalah : 

1. Mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai jadwal dan ketentuan lainnya. 

2. Mengikuti Sholat berjamaah di masjid. 

3. Menghafal surat-surat Al-Qur’an sesuai ketentuan. 

4. Mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Madrasah. 

5. Berperilaku sopan, jujur dan hormat kepada Kepala Madrasah, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan serta seluruh peserta didik lainnya. 



6. Mentaati tata tertib yang berlaku di MAN 4 Jakarta. 

7. Menjaga nama baik almamater serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan 

Madrasah dan sekitarnya. 

8. Memelihara fasilitas Madrasah dengan baik. 

 

C. KEHADIRAN 

1. Kegiatan pembejalajaran dimulai pada pukul 06.30 dan berakhir pada pukul 17.00 jika ada 

kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Pada saat jadwal upacara bendera, peserta didik siap di tempat upacara 10 menit sebelum 

upacara dimulai. 

3. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran (absen) diharuskan menunjukkan 

keterangan yang sah dari orangtua (jika izin), dokter (jika sakit), wakil kepala Madrasah 

bidang kesiswaan (jika izin karena ada kegiatan Madrasah). 

4. Peserta didik yang melaksanakan tugas Madrasah dianggap hadir. 

5. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran sebelum jam belajar selesai, wajib membawa 

surat keterangan dari orangtua/wali atau mendapat izin dari pendidik yang mengajar pada 

jam tersebut dan melaporkannya kepada piket dan atau wakil kepala Madrasah bidang 

kesiswaan. 

6. Peserta didik yang terlambat lebih dari 15 menit setelah pukul 06.30, tidak diizinkan masuk 

kelas dan diizinkan masuk kelas pada jam ke 3 setelah mengerjakan tugas sesuai dengan 

mata pelajaran di jam 1 dan 2. 

7. Peserta didik yang terlambat 3 kali, diberikan surat panggilan orangtua oleh Ketua Program 

Studi atau Pembina Akademik (pernyataan 1). 

8. Peserta didik yang masih terlambat setelah diberikan pemanggilan pertama, diberikan 

pernyataan ke 2 oleh Ketua Program Studi, Pembina Akademik dan BK. 

9. Peserta didik yang masih terlambat setelah diberikan pernyataan ke 2, diberikan pernyataan 

ke 3 oleh Wakil Madrasah Bidang Kesiswaan, Pembina Akademik dan BK. 

10. Peserta didik yang masih terlambat setelah diberikan pernyataan ke 3, maka peserta didik 

yang bersangkutan disarankan untuk pindah dan mencari sekolah lain. 

 

D. PAKAIAN DAN RAMBUT 

1. Peserta didik diharuskan berpakaian seragam Madrasah yang bersih, sopan dan Islami 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan seragam MAN 4 Jakarta adalah : 

a. Putra 

Hari Senin : Celana panjang warna putih, baju putih lengkap dengan nama, bad 

dan lokasi 

Hari Selasa, Rabu : Celana panjang warna abu-abu, baju putih lengkap dengan nama, 

bad dan lokasi 

Hari Kamis  : Celana panjang warna putih, baju batik MAN 4 Jakarta lengkap 

dengan nama, bad dan lokasi. 

Hari Jum’at  : Celana panjang warna putih, baju koko MAN 4 Jakarta lengkap 

dengan nama, bad dan lokasi. 



b. Putri 

Hari Senin : Rok panjang warna putih, baju putih lengkap dengan nama, bad 

dan lokasi, jilbab putih sesuai ketentuan. 

Hari Selasa, Rabu : Rok panjang warna abu-abu, baju putih lengkap dengan nama, bad 

dan lokasi, jilbab putih sesuai ketentuan.  

Hari Kamis  : Rok panjang warna putih, baju batik MAN 4 Jakarta lengkap 

dengan nama, bad dan lokasi, jilbab putih sesuai ketentuan. 

Hari Jum’at  : Rok panjang warna putih, baju muslimah MAN 4 Jakarta lengkap 

dengan nama, bad dan lokasi, jilbab putih sesuai ketentuan. 

2. Peserta didik laki-laki berambut rapih, tidak gondrong, tidak memelihara kumis dan jenggot. 

 

E. KETENTUAN LAIN 

1. Baju seragam peserta didik laki-laki dimasukkan ke ddalam sehingga terlihat rapih. 

2. Memakai ikat pinggang warna hitam untuk peserta didik laki-laki. 

3. Baju seragam peserta didik putri panjang sampai lutut dan tidak ketat. 

4. Rok seragam putri panjang menyentuh mata kaki, tidak ketat, tidak ada belahan di panjang. 

5. Memakai sepatu Madrasah warna hitam. 

 

F. LARANGAN-LARANGAN 

1. Berpakaian tidak sesuai aturan (berbaju junkis, celana panjang ketat, rok ketat, baju 

dikeluarkan) 

2. Meninggalkan kelas selama jam pelajaran tanpa izin pendidik di dalam kelas. 

3. Meninggalkan Madrasah sebelum pelajaran berakhir tanpa izin dari piket. 

4. Berada di Madrasah setelah pelajaran selesai, kecuali ada kegiatan ekskul atau kegiatan lain 

yang diketahui oleh Madrasah (kesiswaan) dan didampingin pembina ekskul. 

5. Masuk atau keluar lingkungan Madrasah dengan cara melompat pagar. 

6. Menerima tamu tanpa izin dari piket. 

7. Mengadakan kegiatan tanpa seizin pembina atau Madrasah (kesiswaan) 

8. Membentuk organisasi lain di Madrasah selaian OSIS. 

9. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

10. Merusak fasilitas yang ada di Madrasah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

11. Memakai jaket atau sweater di lingkungan Madrasah, kecuali jaket atau seragam yang 

ditentukan Madrasah. 

12. Memasuki kelas lain tanpa izin. 

13. Memakai sepatu selain hitam, sepatu sandal (kecuali ada alasan tertentu). 

14. Memakai gelang, anting-anting, dompet berantai bagi laki-laki. 

15. Memakai walkman, mengaktifkan HP selama pelajaran, saat ulangan atau ujian. 

16. Membawa rokok di Madrasah dan di sekitar lingkungan Madrasah. 

17. Merokok di Madrasah dan di sekitar lingkungan Madrasah. 

18. Berkelahi di Madrasah maupun di luar Madrasah. 

19. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan NARKOBA serta obat-obat 

terlarang lainnya. 



20. Membawa senjata api, senjata tajam, alat-alat lainnya yang tidak ada kaitannya dengan 

proses pembelajaran. 

21. Membawa dan mengedarkan majalah porno, VCD/DVD porno dan HP yang berisi gambar 

porno. 

22. Melakukan tindakan kriminal (memalak, mencuri, mengancam, berjudi dan lain-lain). 

23. Melakukan tindakan asusila. 

 

G. SANKSI-SANKSI 

1. Peserta didik yang melanggar larangan nomor 1 sampai dengan 11 akan diberikan 

peringatan secara tertulis I, II dan III. Jika sudah pada pernyataan III Madrasah akan 

memanggil orangtua dan membuat surat pernyataan. 

2. Peserta didik yang melanggar larangan nomor 13 sampai dengan 15 Madrasah akan menyita 

barang-barang tersebut dan tidak akan mengembalikannya. 

3. Peseta didik yang melanggar larangan nomor 16 dan 17 akan diberikan skorsing selama satu 

hari efektif belajar. 

4. Peserta didik yang terlibat kasus perkelahian, pemukulan, NARKOBA atau tindakan kriminal 

lainnya akan dikembalikan kepada orangtua. 

5. Peserta didik yang terbukti mengancam, memukul pendidik atau tenaga kependidikan akan 

dikembalikan kepada orangtua. 

6. Peserta didik yang terbukti melakukan tindakan asusila diberikan skorsing selama 3 hari 

efektif belajar. 

7. Peserta didik yang terbukti melakukan tindakan kriminal (mencuri, memalak, berjudi dan 

lain-lain) akan dikembalikan kepada orang tua. 

8. Peserta didik yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda. 

9. Peserta didik yang terbukti merusak fasilitas yang ada di Madrasah wajib mengganti 

kerusakan tersebut. 

10. Peserta didik yang membawa majalah porno, VCD/DVD atau HP yang berisi gambar porno 

akan diberikan skorsing tidak masuk Madrasah selama 5 hari efektif belajar. 

11. Peserta didik yang terbukti mengedarkan majalah porno, VCD/DVD atau HP yang berisi 

gambar porno akan dikembalikan kepada orangtua. 

12. Peserta didik yang terbukti mencontek akan diberikan nilao nol. 

13. Peserta didik yang orangtuanya belum memenuhi panggilan Madrasah karena melanggar 

tata tertib makan yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk Madrasah. 

 

H. PENUTUP 

Demikian tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh peserta didik MAN 4 Jakarta. Hal-hal 

yang belum dan tidak tercantum di dalam tata tertib ini akan ditetapkan di kemudian hari oleh 

Madrasah. 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Jakarta, 13 Mei 2013 


