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PESANTREN  

MINHAJ SHAHABAH 
Jl. Ciburial Sukamaju, Ds. Sukamantri, Kec. 

Tamansari, Kab. Bogor – Jawa Barat – Indonesia Tlp. 

0251 8486112 Email: smaalminhaj@gmail.com 

 

 

TATA TERTIB SISWA & SISWI PESANTREN 

MINHAJ SHAHABAH 

 

Keputusan Kepala Pesantren Minhaj Shahabah 

No :00120120620 

 

Peraturan Peserta Didik 

Menimbang: 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah perlu 

menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata 

Tertib Peserta Didik. 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Menetapkan : 

Peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik 

 

 

BAB I 

PENGERTIAN 

Ketertiban adalah, kondisi dinamis yang 

menimbulkan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai 

makhluk Allah.  Dalam kehidupan sekolah 

,kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam 

pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan 

sarana/prasarana ,penggunaan waktu, pengelolaan 

administrasi dan dalam mengatur hubungan 

dengan masyarakat dan lingkungannya. 

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib 

Peserta Didik , dan disusun secara operasional 

untuk mengatur perilaku dan sikap hidup peserta 

didik. 

 

Tata Tertib Peserta didik memuat : 

a. Hal-hal yang diharuskan dan di wajibkan 

b. Hal-hal yang dianjurkan. 
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c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau 

larangan. 

d. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar. 

BAB II 

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK 

Pasal I  

Kehadiran Siswa di Kelas 

1. Sepuluh menit sebelum jam pertama siswa 

sudah hadir di sekolah, (masuk ruangan). 

2. Keterlambatan hadir kurang dari 10 menit 

diperbolehkan masuk klas / mengikuti 

pelajaran seijin guru piket (guru kelas). . 

3. Keterlambatan lebih dari 10 menit tidak 

diperbolehkan mengikuti pelajaran dan akan 

diberikan ijin masuk pada pelajaran berikutnya 

setelah mendapat surat ijin dari bagian 

kesiswaan, dan siswa mendapat tugas khusus
1
.  

4. Siswa tidak hadir karena sakit , atau ijin harus 

ada surat keterangan dari ustadz pembimbing 

(wali klas/kamar), disetujui oleh bagian 

kesiswaan. 

                                                
1 . Seperti mencatat pelajaran yang tertinggal atau tugas 

lainnya.   
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5. Jumlah hari hadir selama satu Semester 

sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah , 

dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan 

tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian 

semester.  

6. Siswa yang meninggalkan proses pembelajaran 

sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh 

karena sakit atau ijin keperluan lain, harus 

minta ijin kepada guru bidang studi dan ustadz 

pembimbing (wali klas/kamar), disetujui oleh 

bagian kesiswaan.  

7. Siswa  mengikuti semua kegiatan belajar 

mengajar sejak jam pertama hingga jam 

terakhir , dan kembali ke asrama secara 

bersama-sama setelah tanda pelajaran berakhir.  

8. Mengikuti proses belajar mengajar di ruangan 

dan tetap berada dilingkungan  sekolah pada 

saat jam istirahat.  

9. Mngikuti Upacara/apel yang ditentukan oleh 

sekolah.  

 

Pasal 2.  

Pakaian Seragam sekolah 

1. Mengenakan pakaian seragam lengkap dengan 

atributnya pada hari Senin sampai Sabtu serta 

pada hari-hari Upacara yang ditentukan.  
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2. Mengenakan pakaian seragam (putih-abu-abu 

untuk SMA dan putih – biru untuk SMP pada 

hari Senin, Selasa dan Rabu, Seragam 

Pesantren
2
  pada hari Kamis, Jum’at dan 

Sabtu) dan baju olah raga pada jam olah raga.  

3. Bersepatu Hitam dan berkaos kaki putih 

panjang.  

4. Potongan dan bahan pakaian seragam serta 

atribut sesuai dengan ketentuan yang Islami. 

5. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan 

rapi (tidak kotor/lusuh).  

6. Baju bagian bawah (tidak) dimasukan pada 

celana agar (menutup bentuk aurat).  

7. Pakaian tidak ketat (membentuk  postur tubuh) 

dan untuk celana tidak melebihi mata kaki 

(khusus putra) 

8. Mengenakan Topi sekolah saat Upacara / 

apel/acara2 di lapangan.  

 

Pasal 3. 

Lingkungan sekolah 

1. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan 

sekolah.  

2. Membuang sampah pada tempat yang telah 

disediakan.  

                                                
2
 . Seragam (warna dan model) ditentukan oleh pesantren. 
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3. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh 

petugas Piket Kelas masing-masing.  

4. Mengatur sepatu dan sandal, pada tempat yang 

telah disediakan.  

5. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding 

maupun meja belajar.  

6. Menjaga kelestarian lingkungan dan tanaman 

sekolah.  

7. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di 

sekolah.  

 

Pasal 4 

Lingkungan Asrama 

I. Kebersihan dan ketertiban kamar meliputi: 

1. Menjaga kebersihan dan sanitasi kamar 

mandi  

2. Menjaga kebersihan peralatan dan 

meubeler kamar, lantai, dinding, dan teras 

kamar. 

3. Menempatkan perlengkapan pribadi pada 

tempat yang telah ditentukan. 

4. Dilarang merubah/ memindahkan posisi 

barang inventaris Asrama tanpa izin. 

5. Dilarang menyimpan pakaian kotor di 

kamar lebih dari 24 jam. 

6. Dilarang makan di kamar, kecuali 

makanan ringan.  

7. Membuang sampah pada tempatnya. 
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II. Menjaga ketenangan dan keamanan kamar, 

meliputi: 

1. Meminta Izin kepada penghuni ketika mau 

masuk ke kamar lain. 

2. Dilarang membuat kegaduhan. 

3. Merapikan kamar sebelum 

meninggalkannnya. 

4. Dilarang tidur di kamar siswa lain. 

5. Dilarang menyimpan barang-barangn 

terlarang (senjata tajam, rokok, gambar 

porno, narkoba, dll). 

6. Mengikuti secara aktif kegiatan kamar/ 

syuqohnya. 

7. Beristirahat tepat pukul 21.30 WIB dengan 

mengikuiti adab tidur.   

 

Pasal 4.  

Etika, Estetika, dan Tata Krama 

1. Menghormati Kepala sekolah , guru dan 

karyawan Pesantren Minhaj Shahabah Bogor.  

2. Bersikap sopan dan santun kepada semua 

warga sekolah.  

3. Menjunjung Akhlak Islami. 

4. Rambut diatur secara rapi sesuai tuntunan 

Assunnah dan tidak meniru model dan gaya 

orang-orang fasiq.  

5. Tidak mengenakan asesoris  
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6. Berbicara secara santun , baik terhadap guru, 

karyawan, teman-teman sekolah dan tamu.  

7. Saling hormat-menghormati sesama siswa.  

8. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di 

sekolah, di asrama, dan di lingkungan sekolah. 

9. Melaksanakan adab-adab, etika dan tata tertib 

lainnya yang ditetapkan / diajarkan oleh 

Sekolah. 

Pasal 5.  

Administrasi Sekolah 

1. Melengkapi administrasi yang telah ditentukan 

oleh sekolah. 

2. Meminjam dan mengembalikan buku-buku 

Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang 

ditentukan oleh Perpustakaan.  

3. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah 

secara benar sesuai dengan pengunaannya.  

Pasal 6.  

Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan diri. 

1. Mengikuti ekstrakurikuler/Pengembangan Diri 

sekurang-kurangnya satu jenis Kegiatan Ekstra 

Kurikuler /Pengembangan Diri. 

2. Mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh 

sekolah.  
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BAB III.  

LARANGAN-LARANGAN 

Pasal 1 

1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus 

dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada Bab II.  

2. Buang sampah tidak pada tempatnya. 

3. Tidak memakai seragam lengkap. 

4. Tidak Sholat berjama’ah di masjid tanpa ada 

udzur syar’i. 

5. Telat Sholat berjama’ah di masjid. 

6. Masuk masjid/berjama’ah tidak memakai peci. 

7. Tidak mengikuti Halaqoh Tahfidz. 

8. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya 

kegiatan belajar mengajar tanpa ijin. 

9. Berada di luar kelas pada saat jam-jam 

kegiatan belajar mengajar. 

10. Berada di luar lingkungan sekolah pada saat 

jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun 

istirahat. 

11. Keluar tanpa ijin dari kesantrian. 

12. Keluar tanpa mahram (putri). 

13. Menyimpan uang di lemari sendiri di atas 

Rp.5.000.  

14. Membawa uang saku secara berlebihan.  
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15. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan 

berbuat onar yang mengundang kerawanan 

sekolah. 

16.  Menyimpan makanan dan minuman yang 

tidak diperbolehkan oleh pihak ma’had. 

17. Membawa atau menyimpan  novel / komik dan 

sejenisnya. 

18. Terlambat istirahat/tidur di ranjang sendiri. 

19. Tidur bareng satu ranjang/kasur. 

20. Tidak mengenakan jilbab di luar sakan (putri). 

21. Membuang pembalut (yang sudah tidak 

terpakai) sembarangan tanpa dicuci (putri). 

22. Merendam pakaian lebih dari 6 jam. 

23. Tidak mengambil atau telat  mengambil 

jemuran. 

24. Keluar dari area Pesantren tanpa mengenakan 

pakaian lengkap (pakaian syar’i). 

25. Menggunakan bahasa isyarat,  gaul, bahasa 

daerah yang tidak setiap orang memahami  dan 

bahasa yang tidak layak dan tidak pantas. 

26. Tidak memotong kuku (khususnya di hari 

Jum’at) atau membiarkan kuku panjang. 

27. Menggunakan kutek (putri). 

28. Mewarnai rambut tanpa ada uzur syari’i /uban. 

29. Memakai/membawa perhiasan emas (putri). 

30. Menggunakan/memakai barang/pakaian orang 

lain. 

31. Menyimpan koper di sakan. 
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32. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang 

diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal 

yang membahayakan diri sendiri maupun 

orang lain.  

33. Berkelahi diantara sesama siswa, maupun 

siswa/orang lain di luar SMA AL MINHAJ.  

34. Merokok  baik di sekolah maupun di luar 

sekolah.  

35. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan 

perjudian.  

36. Mengambil atau memakai barang –barang baik 

milik sekolah maupun milik teman tanpa ijin 

dari pemiliknya. 

37. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang 

bersifat atau diindikasikan Premanisme.  

38. Melakukan pelecehan / penghinaan 

kehormatan martabat guru , karyawan maupun 

sesama peserta didik.  

39. Membawa buku bacaan yang memuat 

pornografi .  

40. Membawa HP, kamera video,MP3,MP4 dll. 

41. Membawa/mengkonsumsi/mengedarkan obat-

obat terlarang ( Narkoba ) maupun minuman 

keras , baik di sekolah maupun di luar sekolah.  

42. Pelecehan Seksual dan perbuatan Tidak 

senonoh  

43. Melakukan semua tindakan dalam kategori 

Tindakan Kriminal.  

44. Memalsukan dokumen administrasi sekolah  
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45. Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) 

dalam kegiatan Pembelajaran/Evaluasi tanpa 

ijin.  

 

BAB IV.  

SANGSI-SANGSI 

Pasal 1.  

Tahapan sangsi 

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban – 

kewajiban dan melanggar larangan-larangan 

seperti tersebut di atas , maka akan diberikan 

Sangsi oleh sekolah berupa : 

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara 

langsung  

2. Peringatan secara tertulis.  

3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik  

4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.  

5. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.  

6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat  
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Pasal 2.  

Peringatan secara lisan dan penindakan secara 

langsung 

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata 

tertib peserta didik yang bersifat Katagori ringan : 

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana Bab 

II Kewajiban-kewajiban Siswa  

2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana 

Bab III pasal 1 :  

a. Berada di luar kelas pada saat jam-jam 

kegiatan belajar mengajar, tanpa alasan 

yang jelas. 

b. Membawa uang saku secara berlebihan  

c. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan 

berbuat onar yang mengundang kerawanan 

sekolah. 

d. Buang sampah bukan pada tempatnya. 

e. Tidak memakai seragam lengkap. 

f. Telat Shalat berjama’ah di masjid. 

g. Tidak mengikuti Halaqoh Tahfidz. 

h. Menyimpan uang di lemari sendiri di atas 

Rp. 5000.00. 

i. Menyimpan makanan dan minuman yang 

tidak diperbolehkan oleh pihak Ma’had. 

j. Terlambat tidur/istirahat di ranjang sendiri. 

k. Tidak mengerjakan piket Sakan. 
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l. Tempat tidur tidak rapih. 

m. Tidak memakai Jilbab di luar sakan (putri). 

n. Membuang pembalut(yang sudah tidak 

terpakai) sembarangan tanpa di cuci (putri). 

o. Merendam pakaian lebih dari 6 jam. 

p. Tidak/telat mengambil jemuran. 

q. Menggunakan bahasa gaul, isyarat, daerah 

yang tidak setiap orang paham dan bahasa 

yang tidak layak dan tidak pantas. 

r. Dan pelanggaran-pelanggaran yang di 

kategorikan ringan.  

3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman 

pembinaan yang bersifat mendidik.  

Pasal 3.  

Peringatan secara tertulis 

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata 

tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal 

: 

1. Melanggar kewajiban sebagaimana Bab II 

secara berulang kali  

2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan 

dan penindakan secara langsung sebanyak 3 

kali sebagaimana ketentuan Bab IV pasal 2  

3. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana 

Bab III pasal 1 :  
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a. Membawa senjata tajam atau sejenisnya.  

b. Merokok  baik di sekolah maupun di luar 

sekolah.  

c. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah 

pada saat proses kegiatan belajar mengajar 

maupun istirahat.  

d. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan 

berbuat onar yang mengundang kerawanan 

sekolah.  

e. Meninggalkan sekolah sebelum 

berakhirnya kegiatan belajar mengajar 

tanpa ijin.    

f. Memalsukan Dokumen. 

g. Keluar ijin tanpa mahram (putri). 

h. Keluar area Pesantren tanpa mengenakan 

pakaian lengkap (syar’i). 

i. Tidur bareng di satu ranjang/kasur. 

j. Membawa atau menyimpan komik, novel 

dan yang sejenis. 

k. Mewarnai rambut tanpa ada udzur syar’i 

(uban). 

l. Menggunakan / memakai barang atau 

pakaian orang lain tanpa seijin pemilik. 

4. Peringatan tertulis berupa :  

a. Surat pemberitahuan kepada orang tua / 

wali  
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b. Surat pernyataan / janji siswa yang 

diketahui oleh orang tua / wali.  

5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran 

diberlakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dan 

selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan 

orang tua / wali peserta didik.  

Pasal 4.  

Pemanggilan orang tua/wali peserta didik. 

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata 

tertib peserta didik yang bersifat pembinaan 

bersama: 

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana 

disebutkan pada Bab IV pasal 2 dan pasal 3  

2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana 

Bab III pasal 1 :  

a. Membawa buku bacaan pornografi, Video, 

HP, MP4 dan yang sejenisnya.  

b. Berkelahi diantara sesama siswa Pesantren 

Minhaj Shahabah, maupun siswa / orang 

lain di luar Pesantren Minhaj Shahabah.  

c. Mengambil barang –barang baik milik 

sekolah maupun milik teman yang bukan 

miliknya  
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d. Berjudi atau hal-hal yang bisa 

diindikasikan perjudian  

e. Melakukan pemerasan atau sejenisnya 

yang bersifat atau diindikasikan 

Premanisme  

f. Melakukan pelecehan / penghinaan 

kehormatan dan martabat guru , karyawan 

maupun sesama peserta didik  

3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik 

yang bersifat mendesak dapat dilakukan 

melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya. 

Pasal 5.  

Skorsing, tidak boleh mengikuti pelajaran 

Diberlakukan bagi yang melanggar tata tertib 

peserta didik yang bersifat peringatan Keras : 

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana 

disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3 dan 

pasal 4.  

2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana 

Bab IV pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 secara 

berulang.  

3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang 

telah dilakukan : Peringatan secara lisan , 

Peringatan secara tertulis , Pemanggilan orang 

tua / wali peserta didik.  
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Pasal 6.  

Dikembalikan kepada orang tua/wali 

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata 

tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori 

berat: 

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana 

disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 , 

pasal 4 dan pasal 5.  

2. Melanggar Larangan –larangan sebagaimana 

Bab III pasal 1 :  

a. Membawa/mengkonsumsi/mengedarkan 

obat-obat terlarang (Narkoba) maupun 

minuman keras, baik di sekolah maupun di 

luar sekolah.  

3. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh 

pihak kepolisian.  

4. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang 

bersifat SARA.  

Pasal 7.  

Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat 

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata 

tertib peserta didik yang bersifat dan Kategori 

amat sangat berat : 
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1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana 

disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3 , pasal 

4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak 

memungkinkan dilakukan pembinaan.  

2. Pelecehan Seksual dan perbuatan Tidak 

senonoh.  

3. Berbuat onar dan mengganggu Stabilitas 

sekolah. 

 

BAB V.  

MEKANISME PENANGANAN KASUS 

Pasal 1.  

Kasus pelanggaran tata tertib peserta didik 

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata 

tertib peserta didik :  

a. Peringatan secara lisan dan penindakan 

langsung.  

b. Peringatan secara tertulis.  

c. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik  

d. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran. 

e. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.  

f. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak 

hormat.  
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2. Setiap guru / karyawan berhak melakukan 

Peringatan secara lisan dan penindakan 

langsung kepada setiap siswa yang melakukan 

pelanggaran tata tertib peserta didik.  

3. Setiap guru / karyawan yang telah melakukan 

Peringatan secara lisan dan penindakan 

langsung terhadap siswa , untuk segera 

melaporkan kepada Wali Klas / guru 

Pembimbing/BK berkaitan dengan 

pelanggaran tata tertib peserta didik yang 

dilakukan  untuk mendapatkan penanganan 

lebih lanjut.  

4. Wali kelas  memiliki wewenang melakukan 

Peringatan secara lisan dan penindakan 

langsung kepada peserta didik yang secara 

nyata melakukan pelanggaran.  

5. Peringatan secara tertulis diberikan oleh 

sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran 

yang telah dilakukan siswa.  

6. Wali kelas memberikan Laporan penanganan 

pelanggaran siswa kepada BP/BK untuk 

mendapatkan penanganan lebih lanjut.  

7. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik 

yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh 

BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.  

8. Dalam hal sangsi berat dan sangat berat siswa 

Dikembalikan kepada Orang tua / wali dan 

Dikeluarkan dari sekolah Tidak dengan hormat 

dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.  
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Pasal 2.  

Kasus Pribadi 

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus 

bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Peserta 

didik.  

2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas , Guru 

Pembimbing /BK dan orang tua / wali peserta 

didik. 

BAB VI.  

PENUTUP 

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak 

tanggal ditetapkan  

2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan 

sekolah ini akan diatur kemudian.  

 

Kepala Pesantren 

 

 Ust. Suryana Abdullah, Lc. 

 

 

Ditetapkan di : Bogor, 22 Juni 2014 


