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KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH 
MADRASAH ALIYAH YAYASAN PENDIDIKAN KALANGSARI 

(MA YPK) 
CIJULANG KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR : MA.i/YPK/SK/19/205/PP.006/15/2005  
 

TENTANG 
 

TATA TERTIB SISWA 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA 
 

KEPALA MADRASAH ALIYAH YPK CIJULANG 
 

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Poin a 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta 
didik berkewajiban menjaga  norma-norma  pendidikan  untuk 
menjamin keberlangsungan  proses dan keberhasilan pendidikan; 

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan 
sebagaimana dimaksud pada pion 1 di atas, Madrasah Aliyah 
YPK Cijulang perlu merevisi tata tertib siswa sebagai upaya 
menegakkan disiplin dan memberikan pembelajaran agar siswa 
giat dan serius dalam menjalani proses belajar dan mengajar 
yang dilaksanakan di sekolah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; 
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara No. 4301); 

  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
KOMITE MA YPK CIJULANG 

dan 
DEWAN GURU MA YPK CIJULANG 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  TATA TERTIB SISWA MA YPK CIJULANG KAB. CIAMIS 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan : 
1. Sekolah adalah Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Kalangsari 

Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis. 
2. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Kalangsari Cijulang. 
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3. Komite adalah Komite MA YPK Cijulang. 
4. Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah adalah Kepala MA YPK 

Cijulang. 
5. Dewan Guru adalah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 

yang secara legal diangkat baik oleh pemerintah maupun 
yayasan serta ditempattugaskan pada MA YPK Cijulang. 

6. Siswa adalah peserta didik yang selama proses KBM menjadi 
tanggung jawab pendidikan dan pengajaran pada MA YPK 
Cijulang. 

7. Tata tertib adalah peraturan dan kode etik yang ditetapkan dan 
diberlakukan di MA YPK Cijulang. 

8. Orang tua/wali adalah orang tua/wali siswa MA YPK Cijulang 
yang secara formal dengan penuh kepercayaan menitipkan putra-
putrinya untuk menimba ilmu dan pendidikan di MA YPK Cijulang. 

9. Pesantren adalah Pondok Pesantren Kalangsari YPK Cijulang 
Kabupaten Ciamis. 

 
BAB II 

PRINSIP KEBIJAKAN 
Pasal 2 

Tata tertib siswa MA YPK Cijulang disusun dan diundangkan dengan 
mempertimbangkan azas keadilan, ketaatan, kemandirian dan azas 
manfaat bagi kelangsungan kepribadian peserta didik sebagai kader-
kader pemuda yang berakhlaqul karimah, berwawasan luas di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengedepankan keterpaduan 
dengan ilmu-ilmu dasar keislaman sebagai sinergisitas antara 
kebaikan dunia dan akhirat. 
 

BAB III 
TUJUAN 
Pasal 3 

Tata tertib ini disusun dan diundangkan dengan tujuan sebagai 
berikut: 
a. menciptakan pembiasaan peserta didik agar selalu hidup disiplin 

dan menumbuhkan kesadaran untuk selalu mentaati aturan-
aturan agama, negara, dan norma sosial lainnya. 

b. menciptakan budaya patriotisme dan sikap jujur serta konsekuen 
terhadap tugas, hak dan kewajiban. 

c. memberikan kepercayaan kepada para orang tua/wali siswa 
dimana sekolah sebagai lembaga pemegang amanat. 

d. menjunjung tinggi nilai-nilai al-akhlaqul karimah sebagai modal 
dasar dalam membentuk kader-kader bangsa. 
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BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN SISWA DAN ORANG TUA/WALI 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Siswa 

Pasal 4 
(1) Setiap siswa pada MA YPK Cijulang berhak: 

a. mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  kurikulum 
keagamaan yang direkomendasikan oleh pemerintah/ 
Departemen Agama; 

b. mendapatkan  pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  
minat,  dan kemampuannya; 

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang 
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; 

d. mendapatkan keringanan biaya pendidikan bagi mereka yang 
orang  tuanya  tidak mampu membiayai pendidikannya; 

e. pindah  ke  program  pendidikan  pada  jalur  dan  satuan  
pendidikan  lain  yang setara; 

(2) Setiap siswa MA YPK Cijulang berkewajiban: 
a. mentaati tata tertib yang berlaku di MA YPK Cijulang serta 

bersedia menerima konsekuensi sanksi dan/atau denda 
apabila secara sah dan meyakinkan telah melanggar tata 
tertib yang berlaku; 

b. mengikuti program pendidikan atau ekstra kurikuler wajib yang 
ditetapkan sekolah; 

c. mengikuti kegiatan-kegiatan rutin/insidental yang diwajibkan 
oleh pihak sekolah, seperti:  
(a) Masa Orientasi Siswa (MOS) pada awal tahun pelajaran 
(b) Masar Ta’aruf Calon Kepramukaan Penegak (Matacakap) 
(c) Pramuka Penegak Bantara 
(d) Musyawarah OSIS 
(e) Musyawarah Ambalan 
(f) Pengayaan, PKL (bagi siswa kelas XII) 
(g) Peringatan hari besar nasional dan keagamaan 
(h) Upacara hari-hari besar nasional 
(i) Kerja bakti/gotong royong pembangunan fisik sekolah dan 

pesantren 
d. mengikuti ekstra wajib pilihan sesuai bakat dan minat siswa; 
e. mengikuti event perlombaan atau kegiatan pendidikan dan 

pelatihan yang diselenggarakan lembaga lain, sebagai duta 
sekolah; 

  
 Bagian Kedua 

 Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali 
 Pasal 5 

(1) Orang tua/wali berhak berperan serta dalam memilih satuan 
pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 
pendidikan anaknya. 

(2) Orang tua/wali berhak memperoleh informasi dari sekolah tentang 
perkembangan proses pendidikan putra-putrinya dan informasi 
nilai hasil pendidikan dan pengajaran. 

(3) Orang  tua/wali berkewajiban ikut serta menegakkan disiplin 
belajar pada putra-putrinya dan menjaga serta mengawasi 



 

 

 

4 
 

pergaulannya selama berada di lingkungan keluarga dan 
masyarakat. 

(4) Orang tua/wali wajib menyelesaikan beban-beban biaya 
pendidikan kepada pihak sekolah pada waktu yang telah 
ditentukan. 

BAB V 
TATA TERTIB SISWA 

Bagian Kesatu 
Tindak Pidana Kejahatan 

Pasal 6 
Barang siapa siswa MA YPK Cijulang yang melakukan tindak pidana 
kejahatan, baik dilakukan di lingkungan atau di luar lingkungan 
sekolah, secara individu dan/atau bersama orang lain dalam bentuk: 
a. pembunuhan, perampokan, penganiayaan, penculikan, dan 

pemerasan. 
b. penyalahgunaan narkoba, pembuat, pemakai dan pengedar. 
c. pemerkosaan/perzinaan/hamil atau menghamili. 
d. tindak pidana subversif, jaringan teroris 
e. pindah agama (murtad) 

 
Bagian Kedua 

Pasal 7 
Pelanggaran Berat 

  Yang termasuk kategori pelanggaran berat adalah:  
a. pencemaran nama baik sekolah, lembaga yayasan, dan 

pesantren (almamater). 
b. menantang berkelahi, mencaci, menghina dan melecehkan 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. 
c. memboikot/memprovokasi kegiatan belajar mengajar atau 

kegiatan lainnya yang diprogramkan sekolah. 
d. secara terang-terangan melanggar aturan-aturan agama Islam. 
e. Merokok di lingkungan sekolah dan/atau selama memakai 

seragam sekolah. 
f. berjudi. 
g. menyimpan, membaca/menonton, dan menyeberluaskan gambar/ 

video porno. 
h. pornoaksi. 
i. mencuri. 
j. pelecehan seksual, baik lisan, tulisan dan tindakan. 
k. terlibat tawuran pada jam KBM dan/atau selama memakai 

seragam sekolah. 
l. berkelahi dengan sesama siswa.  
m. tidak hadir tanpa keterangan/alpa ke sekolah selama 3 (tiga) hari 

berturut-turut. 
n. bolos di tengah jam pelajaran (latong) atau meninggalkan jam 

pelajaran tanpa izin. 
o. merusak fasilitas sekolah. 
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Bagian Ketiga 
Pasal 8 

Pelanggaran Sedang 
Yang termasuk pelanggaran sedang adalah: 
a. tidak mengikuti mata pelajaran tertentu, tanpa alasan yang jelas. 
b. tidak mengikuti shalat berjamaah (dhuhur). 
c. tidak memakai pakaian seragam atau atribut lainnya. 
d. mengenakan perhiasan/asesoris yang tidak lazim. 
e. mengenakan seragam pakaian yang dimodifikasi seksi, ketat dan 

tidak sopan. 
f. rambut dicat, dicukur tidak sopan, dan berambut gondrong 

(khusus laki-laki). 
g. menyalakan/memainkan alat komunikasi/HP di ruang kelas pada 

saat KBM berlangsung. 
h. mengganggu, menyembunyikan, merusak, atau menghilangkan 

barang/alat belajar milik sekolah dan/atau milik siswa lainnya. 
 

Bagian Keempat 
Pasal 9 

Pelanggaran Ringan 
Yang termasuk pelanggaran ringan adalah siswa dengan sengaja 
dan/atau tanpa alasan yang jelas atau tidak didukung alat bukti. 
Jenis-jenis pelanggaran ringan adalah: 
a. kesiangan atau terlambat datang ke sekolah 10 menit setelah 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, baik pada jam 
pertama maupun jam-jam setelah istirahat. 

b. tidak melaksanakan tugas mata pelajaran. 
c. tidak melaksanakan ekstra wajib. 
d. tidak mengenakan pakaian seragam dan atribut lainnya, dengan 

ketentuan: 
1) seragam hari Senin dan Selasa, putih-abu dengan model 

pakaian yang sopan, menutup aurat (busana muslimah), tidak 
ketat, dan bersepatu warna hitam. 

2) khusus untuk kegiatan upacara bendera hari Senin dan 
uapacara hari besar nasional lainnya seluruh siswa wajib 
mengenakan atribut topi dan dasi. 

3) seragam hari Rabu dan Kamis, batik-hitam dengan model 
pakaian yang sopan, menutup aurat (busana muslimah), tidak 
ketat, dan bersepatu warna hitam. 

4) seragam hari Jum’at dan Sabtu, pramuka tanpa kelengkapan 
atribut dengan model pakaian yang sopan, menutup aurat 
(busana muslimah), tidak ketat, dan bersepatu warna hitam. 

5) pada acara dan upacara khusus siswa boleh mengenakan 
pakaian tanpa berseragam dengan model pakaian yang 
sopan, menutup aurat (busana muslimah). 

e. tidak mengikuti remidial/les/her 
f. tidak membawa alat kelengkapan belajar 
g. tidak mengikuti kegiatan lain yang diprogramkan sekolah, 

meliputi: 
1) kegiatan MOS/Matacakap 
2) pelantikan Bantara 
3) musyawarah OSIS/Ambalan 
4) upacara peringatan hari-hari besar Islam 
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5) kerja bakti sekolah 
h. tidak melaksanakan tugas piket kelas 
i. tidak mengikuti upacara hari Senin 

 
BAB VI 

SANKSI DAN ANCAMAN KEDISIPLINAN 
Pasal 10 

Sanksi dan Denda 
(1) Bagi pelaku tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 6 diberi sanksi langsung dikeluarkan dengan tidak 
hormat dari sekolah. 

(2) Yang dimaksud dikeluarkan dengan tidak hormat sebagaimana 
diatur pada ayat (1) adalah sekolah tidak memberikan surat 
rekomendasi untuk dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah 
lain yang sederajat. 

(3) Untuk jenis pelanggaran berat sanksi yang diterapkan dibagi 
menjadi empat tahap: 
a. Peringatan, teguran langsung pada siswa. Jika siswa yang 

bersangkutan masih tetap melakukan pelanggaran berat, 
maka 

b. Pemanggilan orang tua yang pertama, jika tahap kedua masih 
tetap ada pelanggaran berat, maka 

c. Pemanggilan orang tua yang kedua yang diikuti dengan 
panandatanganan surat perjanjian di atas segel, yang berisi 
ultimatum apabila satu kali lagi melakukan pelanggaran berat, 
maka siswa yang bersangkutan siap dikeluarkan dengan 
hormat. 

d. Dikeluarkan/diberi rujukan untuk pindah ke sekolah lain yang 
sederajat. 

(4) Dalam hal pemberian surat rujukan pindah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) poin d, sekolah mensyaratkan agar yang 
bersangkutan sudah membereskan segala beban administrasi 
keuangan dan beban lainnya. 

(5) Sanksi untuk pelanggaran ringan dapat berupa: 
a. Teguran/peringatan 
b. Penyitaan barang bukti 
c. Pemanggilan orang tua 

(6) Jenis sanksi pagi pelanggaran ringan diterapkan sanksi denda, 
dengan ketentuan ditinjau dari intensitas pelanggaran yang 
dilakukan. 

(7) Jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkisar 
antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 10.000,00 
(sepuluh rupiah). 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Tata tertib ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
peraturan dan/atau Keputusan Kepala Madrasah. 

Pasal 12 
Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di : Cijulang 
Pada tanggal : _____________2005 
Kepala Madrasah, 
 
 
 
 
 
Drs. M U L Y A N A 
NIP. 150 251 454 

 


