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SURAT KEPUTUSAN 
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TENTANG 

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP ISLAM AL-FATH 

TP. 2015/2016 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Fath dengan ini : 

Menimbang  :  1. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi 

terwujudnya suasana kondusif, aman dan 

bertanggung jawab dalam aktifitas peserta didik di 

lingkungan SMP Islam Al-Fath, maka 

diperlukan peraturan dan  atau  tata tertib yang 

mengatur peserta didik. 

2. Bahwa tata tertib peserta didik merupakan peraturan yang 

mengatur kewajiban , hak dan regulasi lainnya di lingkungan 

SMP Islam Al-Fath. 

3. Bahwa tata tertib peserta didik  ini diberlakukan bagi semua 

peserta didik SMP Islam Al-Fath agar dapat dihayati dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Mengingat  :  1. Undang-undang RI No. 20 Thn. 2003 tentang Sistem 

Nasional 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Standar Standar Penilaian Pendidik 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 

2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

8. Kurikulum SMP Islam Al-Fath 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  1. Tata Tertib Peserta Didik SMP Islam Al-Fath TP. 2015/2016  

    tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

akan diadakan peninjauan ulang bila terdapat perubahan dan 

atau kekeliruan. 

 

 

Ditetapkan di   : Payakumbuh 

Tanggal   :   Juli 2015 

 

Kepala 

SMP Islam Al-Fath 

 

 

 

SAFRIZAL, S.Pd.I 
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MUKADDIMAH 
Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh  

 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subahanahu wa Ta’ala. Sholawat dan 

salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasululllah Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa 

sallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. 

Alhamdulillah atas izin dan ridha-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Tata 

Tertib Peserta Didik SMP Islam Al-Fath ini. Tujuan penyusunan Tata Tertib ini adalah 

sebagai buku panduan bagi peserta didik untuk memahami dan selanjutnya mentaati tata 

tertib yang ada di SMP Islam Al-Fath.  

  

Tata Tertib ini  disusun juga untuk diketahui oleh Orang Tua/Wali, Guru, Pembina dan 

seluruh komponen yang ada di SMP Islam Al-Fath. Selain itu juga sebagai pedoman bagi 

jajaran pimpinan untuk mengevaluasi setiap program yang dilaksanakan. Dengan adanya 

pedoman Tata Tertib ini kami berharap semua pihak yang berkaitan dapat melaksanakan 

dan mentaatinya. Atas perhatian dan kesungguhan menjalankan ketetapan-ketetapan yang 

telah dibuat serta kerja sama yang ikhlas, Insya Allah mutu SMP Islam Al-Fath akan 

meningkat.  

 

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak 

yang telah membantu hingga tersusunnya Tata Tertib ini. Semoga Allah Subhanahu wa 

Ta’ala menjadikannya sebagai amal shaleh dan memberikan balasan yang berlipat ganda. 

Kepada Allah Ta’ala jua kita memohon hidayah, taufiq dan barokahNya. Semoga buku ini 

bermanfaat. Amin, ya Robbal ‘Alamin. 

 

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh  

 

Payakumbuh,   Juli 2015 

SMP Islam Al-Fath 

 

 

SAFRIZAL, S.Pd.I 

Kepala 
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KEGIATAN KESEHARIAN DI SEKOLAH IT AL-FATH PAYAKUMBUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO WAKTU KEGIATAN 

1 04:00 – 04:45 Bangun Tidur, Persiapan dan Qiyamul Lail 

2 04: 45 – 05:20 Shalat Shubuh Berjamaah, Dzikir Pagi 

3 05:20 – 06:30 Tahfidzul Qur,an ( Setor Hafalan Baru) 

4 06:30 – 07:00 Mandi, & Piket Kebersihan Asrama 

5 07:00 – 07: 20 Sarapan Pagi, Persiapan KBM 

6 07:20 – 12:30 Opening Class dan KBM, Shalat Dhuha 

7 12:30 – 13:30 Shalat Dhuhur Berjamaah & Tahfidz 

8 13:30 - 14:00 Makan Siang 

9 14:00 – 15:15  Istirahat 

10 15:15 – 16 :15 Persiapan Shalat Ashar, Shala Ashar, Dzikir Petang 

11 16:15 –16 : 45 Hafal Hadits, Kosa Kata Bahasa Arab 

12 16:45 – 17:45 Olah Raga/ Pramuka/ BIMBEL 

13 17:45 – 18:30 Mandi, Makan Malam, Persiapan Shalat Magrib  

14 18:30 – 18:45 Shalat Magrib Berjamaah 

15 18:45 – 19:45 Tahsin dan Tahfidz Al-Qur’an 

16 19:45 – 20:10 Shalat Isya’ Berjamaah 

17 20:10 – 20: 30 Kajian Ulumuddin ( Ilmu Agama) 

18 20:30 – 21:30 Belajar Mandiri 

19 21:30 – 04: 00 Istirahat Malam 
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BAB I 

PENGANTAR 

 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

(1) Tata tertib peserta didik ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik 

dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melakukan kegiatan 

sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif 

(2) Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai syari’ah Islamiyah  yang meliputi : 

nilai ‘aqidah, ketaqwaan, ibadah, akhlak,  mu’amalah, sopan santun pergaulan, 

kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamaman dan nilai-

nilai yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

(3) Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata 

tertib ini dengan istiqamah dan penuh kesadaran. 

 

Pasal 2 

Hak dan Kewajiban 

(1) Hak-hak peserta didik. Setelah secara sah tercatat sebagai peserta didik di SMP 

Islam Al-Fath, peserta didik akan mendapatkan  hak-hak sebagai berikut : 

(a) Mendapatkan pelayanan pendidikan yang  baik dan berkeadilan 

(b) Memperoleh informasi tentang program pendidikan dan  bimbingan akhlak 

yang baik 

(c) Mendapat pendampingan dan bantuan  dalam  mengatasi kesulitan belajar, 

masalah dengan teman sejawat, dengan lingkungan dan masalah sosialisasi 

(d) Mendapat motivasi  dan pengayaan pembelajaran dalam  rangka peningkatan 

prestasi belajar 

(e) Memberikan saran dan pendapat secara proaktif untuk kemajuan dan 

peningkatan mutu sekolah 

(f) Meningkatkan prestasi dan segenap potensi untuk kepentingan prestasi 

belajar dan sekolah 

(2) Kewajiban Peserta didik. Kewajiban Umum. Setelah secara sah tercatat sebagai 

peserta didik di SMP Islam Al-Fath, peserta didik memiliki kewajiban sebagai 

berikut: 

(a) Patuh pada pedoman performance dan tata tertib sekolah serta tata hubungan 

antar warga sekolah 

(b) Memiliki sifat ikhlas, sabar, jujur, amanah dan berakhlak mulia 

(c) Masuk dan pulang sekolah pada waktu yang telah ditentukan  

(d) Peserta didik wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan guru. 

(e) Menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya, dan tetap berada di 

lingkungan sekolah/asrama 

(f) Peserta didik wajib melaksanakan sholat secara berjama’ah 

(g) Makan di tempat yang telah ditentukan atau dan tidak diperkenankan  

menggunakan kelas, ruang belajar, lobby dan lainnya untuk makan  

(h) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah 

(i) Menjaga nama baik sekolah 
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BAB II 

KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK  

 

Pasal 3 

Sifat-sifat Utama 

(1) Ber’aqidah yang benar dan tidak melakukan syirik 

(2) Berakhlaqul karimah 

(3) Beribadah ikhlas dan lurus 

(4) Bermu’amalah yang benar 

(5) Bersikap jujur, adil, dan mandiri 

(6) Hormat  kepada guru dan kepada seluruh warga sekolah  

(7) Mengucapkan salam dan menjawabnya bila bertemu dengan siapapun yang berada  

di lingkungan sekolah 

(8) Santun,  toleransi,  simpati dan empati  dalam bersikap, berbicara, dan bertindak  

(9) Saling tolong-menolong antar sesama 

(10) Berpakaian Islami,  sopan, tidak ketat, dan tidak transparan 

(11) Menjaga nama baik  almamater di mana saja berada 

(12) Mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan sekolah.  

(13) Berpartisipasi aktif dalam membangun budaya ilmiah  

(14) Menjaga dan merawat barang-barang  milik sekolah  

(15) Menjaga kebersihan lingkungan  

(16) Bertanggung jawab dalam memelihara ketenangan lingkungan  

(17) Cinta dan menjaga kesehatan diri 

(18) Patuh terhadap tata tertib dan aturan sekolah 

 

BAB III 

ADAB-ADAB UTAMA  

 

Pasal 4 

Ibadah Dan Akhlak 

(1) Sholat 

(a) Peserta didik wajib sholat fardhu berjamaah di mushola.  

(b) Hadir di mushola dalam keadaan sudah berwudhu dan berpakaian rapi, paling 

lambat 5 menit sebelum azan. 

(c) Dianjurkan membaca doa menuju masjid dan menjawab adzan serta 

membaca doa setelah adzan 

(d) Memperhatikan adab-adab masuk masjid. 

(e) Dianjurkan melakukan sholat tahiyatul masjid. 

(f) Duduk di shaf dengan rapi selama menunggu iqomah dan dianjurkan berzikir, 

membaca al-Quran, atau sholat sunnah. 

(g) Dilarang membaca al-Quran dengan suara keras yang dapat mengganggu 

orang yang sedang sholat. 

(h) Dilarang membuat kegaduhan (ngobrol, bercerita, tertawa, dll) sebelum dan 

sesudah sholat. 

(i) Wajib berdoa dan berzikir setelah selesai sholat berjamaah. 

(j) Dianjurkan membaca zikir pagi petang setelah sholat subuh dan sholat ashar. 

(k) Dianjurkan sholat malam. 

(l) Dilarang tidur dengan sengaja di mushola. 

(m) Dilarang membawa makanan atau minuman ketika akan sholat. 
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(2) Puasa 

(a) Peserta didik dianjurkan puasa sunnah (puasa Senin-Kamis, puasa yaumul 

bidh ,dll). 

(b) Peserta didik yang akan berpuasa, wajib mendaftarkan diri ke Qism Ibadah 

dan Akhlak paling lambat setelah Sholat ‘Ashar sehari sebelum puasa. 

(c) Peserta didik  yang akan berpuasa wajib sahur di ruang makan 

(d) Peserta didik yang berpuasa tetap sholat maghrib berjama’ah setelah berbuka 

dengan makanan ringan. 

(e) Peserta didik yang berpuasa diberikan waktu paling lama 15 menit untuk 

makan setelah selesai sholat maghrib berjama’ah. 

(3) Kajian (Ta’lim) 

(a) Peserta didik wajib mengikuti kajian yang jadwalnya telah ditentukan. 

(b) Peserta didik wajib membawa buku catatan kajian dan buku panduannya bila 

ada. 

(c) Peserta didik wajib mengikuti kajian dengan sungguh-sungguh. 

(d) Peserta didik menjaga ketenangan selama kajian berlangsung. 

(e) Peserta didik dilarang membawa makanan saat mengikuti kajian. 

(f) Peserta didik dilarang meninggalkan barang apapun di tempat kajian setelah 

selesai. 

 

Pasal 5 

Sopan Santun Pergaulan 

(1) Mengamalkan akhlak al-karimah (mulia) dan berkomunikasi dengan baik kepada 

kepala sekolah, guru, sesama teman, karyawan, pegawai dan warga sekolah 

lainnya. 

(2) Membudayakan  salam : mengucapkan dan menjawabnya 

(3) Menghormati dan menjaga ukhuwah islamiyah kepala seluruh warga SMP Islam 

Al-Fath serta menghargai perbedaan dan latar belakang sosial budaya 

(4) Menghormati ide, pikiran dan pendapat dan hak milik orang lain 

(5) Berani menyampaikan sesuatu yang salah itu salah, dan menyatakan sesuatu yang 

benar itu benar 

(6) Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain 

(7) Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa 

dari orang lain. 

(8) Berani mengakui kesalahan, dan meminta maaf apabila merasa bersalah 

(9) Tidak mengucapkan kata-kata kotor, berbohong, kasar, cacian, pornoaksi,  dan 

pornografi  

(10) Peserta didik dilarang melakukan ghibah, fitnah, namimah (mengadu domba) dan 

provokatif 

(11) Peserta didik tidak masuk ke kantor atau kamar guru tanpa izin. 

 

Pasal 6 

Kebersihan dan Ketertiban  

(1) Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan 

(a) Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SMP Islam 

Al-Fath (asrama, kelas, kamar, aula, mushola, ruang makan, kamar mandi 

dan jemuran,dll). 

(b) Menjalankan jadwal piket yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya  ( 

piket kamar, piket aula, piket kamar mandi, dan piket makan). 
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(c) Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan dilarang 

membuang sampah sembarangan 

(d) Dilarang mencoret-coret dinding kamar, aula, meja, lemari dll. 

(e) Memperhatikan adab di kamar mandi. 

(f) Dilarang merendam pakaian lebih dari 24 jam. 

(g) Menjemur pakaian di tempat jemuran yang telah disediakan. 

(h) Bersegera mengambil pakaian yang sudah kering.  

 

(2) Kebersihan dan Kesehatan Diri 

(a) Peserta didik disarankan mengkonsumsi habbatussauda’, madu, susu, sari 

kurma dan atau herbal lainnya untuk menjaga kesehatan 2 kali sehari. 

(b) Mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari serta keramas minimal 2 hari 

sekali. 

(c) Menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat tidur, dll.  

(d) Mencuci pakaian dalam sendiri setiap hari.  

(e) Mengikuti kegiatan olahraga atau kegiatan tambahan lainnya secara mandiri 

dan berkesinambungan. 

(f) Melaporkan diri atau santri lain yang sakit ke musyrif. 

(g) Mengikuti bimbingan dan penyuluhan kesehatan yang diadakan sekolah 

(h) Memotong kuku sekali seminggu dan dianjurkan pada hari jumat. 

 

(3) Ketertiban 

(a) Menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas/asrama, perpustakaan, 

laboratorium, mushalla/masjid dan sumber belajar lainnya 

(b) Tidak melakukan pengrusakan atas fasilitas sekolah 

(c) Memelihara mobiler dan inventaris sekolah 

(d) Setiap peserta didik wajib membina hubungan baik antar warga sekolah 

  

Pasal 7 

Pakaian dan seragam 

(1) Memakai pakaian yang syar’i sesuai dengan ketentuan sekolah. 

(a) Sopan dan rapi sesuai syar’i  

(b) Baju seragam sekolah memakai simbol-simbol sekolah dan nama peserta 

didik yang telah ditentukan 

(c) Memakai kaos kaki dan sepatu warna hitam 

(d) Tidak memakai perhiasan yang mencolok (jam tangan mewah, cincin dan 

atau barang berharga lainnya) 

(e) Tidak memakai pakaian ketat, bergambar makhluk hidup, dan tasyabuh 

(menyerupai kaum perempuan atau orang kafir, contoh : jeans ). 

(2) Rambut, Kuku, Make Up. Peserta didik dilarang berkuku panjang, mengecat 

rambut dan kuku, bertato, dan memakai make-up atau sejenisnya kecuali bedak 

tipis 

(3) Menjaga penampilan yang wajar dan tidak berlebihan 

(4) Tidak mengikuti trend mode yang mengandung anggapan yang tidak baik dan tidak 

mencerminkan akhlak seorang muslim 

(5) Peserta didik wajib memakai celana panjang ketika tidur. 

(6) Peserta didik wajib memperhatikan adab memakai pakaian.  

(7) Peserta didik dilarang mewarnai rambut. 

(8)  
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BAB IV 

KEGIATAN AKADEMIK  

 

Pasal 8 

Perlengkapan Sekolah  

(1) Setiap peserta didik memiliki perlengkapan belajar yang diperlukan dan diberi 

label nama 

(2) Tidak membawa barang selain kepentingan sekolah  

(3) Tidak meninggalkan perlengkapan sekolah di area sekolah 

 

Pasal 9 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

(1) Peserta didik berada di dalam kelas/tempat belajar selama jam KBM berlangsung 

dan mengikuti pelajaran dengan seksama 

(2) Berdo’a sebelum dan sesudah pelajaran 

(3) Mendapat izin dari guru yang mengajar dan atau guru piket saat ingin 

meninggalkan proses KBM kerena suatu hal yang sangat penting atau mendesak 

(4) Jika dalam 5 menit guru belum hadir, maka ketua kelas harus menghubungi guru 

piket 

(5) Peserta didik yang  tidak masuk kelas diharuskan menunjukkan surat keterangan 

dari petugas piket asrama kepada petugas piket sekolah 

(6) Peserta didik yang tidak ikut KBM karena sakit, harus mendapat surat rekomendasi 

dari musyrif kamar 

(7) Petugas piket kelas bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan ruang 

kelas 

 

Pasal 10 

Pelajaran & Kegiatan Olah Raga 

(1) Peserta didik berkewajiban mengikuti pelajaran dan praktik olah raga serta 

kegiatan olah raga yang telah diprogramkan sekolah 

(2) Memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan 

(3) Menjaga sarana olah raga sekolah dan menggantinya jika dirusak 

(4) Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan olah raga harus izin kepada guru olah 

raga diketahui oleh musyrif kamar 

 

 

Pasal 11 

Waktu Istirahat 

(1) Waktu istirahat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal 

(2) Tidak diperkenankan kembali ke asrama atau kamar kecuali seizin guru piket 

dengan persetujuan musyrif kamar 

(3) Kembali ke kelas bila waktu istirahat telah selesai 

 

Pasal 12 

Ulangan/Ujian  

(1) Ulangan Harian (UH), UTS, UAS, dan ulangan perbaikan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan 

(2) Peserta didik berhak mengetahui hasil ulangan/ujian 

(3) Ulangan susulan hanya diberikan kepada peserta didik yang berhalangan hadir 

dengan membawa surat keterangan tidak hadir 
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(4) Berlaku jujur pada waktu ulangan/ujian 

(5) Peserta didik yang berlaku tidak jujur selama ulangan/ujian akan diberikan nilai 0 

(nol) 

 

Pasal 13 

Remedial dan Pengayaan 

(1) Peserta didik yang tidak mencapai KKM wajib mengikuti remedial 

(2) Peserta didik yang memiliki prestasi khusus dan mendapat rekomendasi dari 

sekolah, berhak mengikuti pengayaan 

(3) Peserta didik yang memiliki minat tinggi untuk belajar diperkenankan untuk 

mengikuti privat dengan ketentuan yang berlaku dengan waktu dan pelaksanaan 

yang ditentukan oleh sekolah 

 

Pasal 14 

Apel Pagi 

(1) Mengikuti apel pagi dengan tertib sampai dengan selesai sesuai jadwal 

(2) Hadir di tempat apel pagi 5 menit sebelum dimulai 

(3) Peserta didik yang menjadi petugas, wajib melaksanakannya dengan sebaik-

baiknya 

(4) Setelah apel pagi selesai, peserta didik masuk ke dalam ruang belajar dan  tidak 

diperkenankan kembali ke asrama 

 

 

BAB V 

PENGGUNAAN SARANA SEKOLAH 

 

Pasal 15 

Perpustakaan 

(1) Pengunjung harus mengisi buku pengunjung perpustakaan 

(2) Menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam ruang perpustakaan 

(3) Menyimpan tas dan jaket di tempat yang disediakan 

(4) Mengembalikan pinjaman buku, majalah, surat kabar, dll sesuai dengan jadwal 

pengembalian 

(5) Selesai membaca buku, majalah, surat kabar, dll., pengunjung harus 

mengembalikan pada tempat semula 

(6) Tidak merusak apapun milik perpustakaan 

(7) Tidak membawa makanan/minuman serta tidak makan di ruang perpustakaan tanpa 

izin 

 

 

Pasal 16 

Laboratorium Komputer 

(1) Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium komputer 

(2) Menjaga dan merawat perangkat laboratorium komputer dengan sebaik-baiknya 

(3) Mengaktifkan komputer sesuai dengan prosedur yang benar (tertera di atas meja 

lab) 

(4) Pengambilan data lewat komputer dilakukan oleh guru TIK 

(5) Menggunakan komputer sesuai dengan nomor komputer yang sudah ditentukan  

(6) Jika terjadi kerusakan pada komputer, peserta didik melapor kepada guru TIK yang 

bertugas 
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(7) Setelah selesai menggunakan komputer, peserta didik harus mematikan komputer 

sesuai dengan prosedur (tertera di atas meja labkom) 

(8) Merapikan dan mengembalikan peralatan labkom ke tempat semula 

(9) Sebelum meninggalkan ruangan, peserta didik memastikan di sekitar komputer dan 

meja bersih dari sampah 

(10) Wajib mengganti peralatan  jika terjadi kerusakan atas kelalaian peserta didik  

sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dirusak 

(11) Tidak diperkenankan menggunakan komputer  untuk menonton dan atau membuka 

situs jejaring social kecuali atas izin dan pendampingan guru 

(12) Penggunaan aplikasi program komputer hanya yang direkomendasikan sekolah 

(13) Tidak diperkenankan men-download dan mem-browsing situs apapun.  

(14) Membawa kartu laboratorium komputer untuk setiap pemakaian  

(15) Pemakaian komputer di luar jam TIK harus mengisi lembar Berita Acara 

Penggunaan Laboratorium 

(16) Jadwal penggunaan laboratorium komputer di luar KBM, diatur oleh petugas 

laboratorium 

(17) Waktu penggunaan laboratorium komputer berlaku hanya 1 kali selama satu 

minggu 

 

Pasal 17 

Kantin 

(1) Peserta didik hanya diperbolehkan membeli makanan dan minuman di kantin  di 

lingkungan sekolah yang telah ditentukan. 

(2) Peserta didik harus mematuhi peraturan di kantin. 

 

 

BAB VI 

KEGIATAN NON AKADEMIK 

 

Pasal 18 

Organisasi Kesiswaan  

(1) Organisasi kesiswaan yang diakui dan disahkan oleh sekolah adalah OSIS dengan 

nama Tim Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

(2) Pengurus OSIS adalah peserta didik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu  

(3) Masa kepengurusan OSIS adalah satu tahun periode kepengurusan 

(4) Anggota OSIS adalah seluruh peserta didik SMP Islam Al-Fath 

(5) OSIS berkoordinasi langsung dengan pembina OSIS yaitu, Wakasis  

(6) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan dan mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS 

(7) Peserta didik tidak diperkenankan membuat organisasi lain tanpa izin  

 

Pasal 19 

Ekstrakurikuler 

(1) Setiap peserta didik  mengikuti kegiatan ekstrakurikuler  

(2) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sungguh-sungguh sesuai dengan waktu 

dan tempat yang telah ditentukan 

(3) Menjaga, merawat, dan memelihara perlengkapan ekstrakurikuler 

 

Pasal 20 

Bahasa  
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(1) Bahasa yang digunakan di lingkungan SMP Islam Al-Fath adalah bahasa 

Indonesia, Arab, dan Inggris  

(2) Peserta didik diharuskan berbahasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(3) Peserta didik baru diperkenankan berbahasa Indonesia selama 3 bulan pertama, 

selanjutnya disesuaikan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku 

(4) Berpartisifasi aktif mewujudkan suasana kondusif berbahasa di lingkungan SMP 

Islam Al-Fath 

 

 

BAB VII 

TATA TERTIB ASRAMA 

 

Pasal 21 

Kamar Asrama  

(1) Kamar asrama meliputi : kamar, koridor depan dan belakang 

(2) Peserta didik melaksanakan tugas piket asrama sesuai dengan jadwal 

(3) Membersihkan dan merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah 

(4) Menghidupkan dan mematikan listrik dan AC sesuai kebutuhan 

(5) Mengunci lemari dan menutup pintu pada saat peserta didik meninggalkan kamar 

(6) Tidak diperkenankan melakukan aktivitas perorangan dan atau kelompok yang 

berpotensi merusak dan mengganggu ketertiban umum 

(7) Menjemur handuk dan pakaian basah di tempat yang telah disediakan 

(8) Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk kamar 

(9) Dilarang membanting pintu 

(10) Mengucapkan salam dan mendapatkan izin sebelum masuk ruang atau kamar lain 

(11) Membentuk organisasi kamar, yang minimal terdiri atas ketua, sekretaris, 

bendahara, dan piket 

 

Pasal 22 

Panduan Tidur 

(1) Menghentikan seluruh aktivitas pada pukul 21.30  WIB 

(2) Waktu  tidur selambat-lambatnya pukul 22.00 WIB dan bangun tidur pukul 04.15 

WIB 

(3) Menggosok gigi dan berwudhu sebelum tidur 

(4) Tidur di tempat tidur masing-masing yang sudah ditentukan dengan menutup aurat 

dan memakai piyama 

(5) Memperhatikan adab-adab tidur Islami, seperti: 

(a) Membaca doa sebelum dan sesudah tidur 

(b) Berbaring miring ke kanan 

(c) Tidak tengkurap atau terlentang 

(d) Tidak merubah susunan tempat tidur dan lainnya tanpa izin musyrif kamar 

 

Pasal 23 

Makan Dan Minum 

(1) Peserta didik makan di ruang makan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

(2) Memperhatikan adab-adab makan islami, seperti: 

(a) Mencuci tangan sebelum makan 

(b) Membaca do’a sebelum dan setelah makan/minum 

(c) Menggunakan tangan kanan 

(d) Menghindari  makanan/minuman berlebih, tercecer atau tumpah 
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(e) Berbicara seperlunya hanya ketika mulut tidak penuh makanan/minuman 

(f) Tidak makan dan minum dengan berdiri 

(3) Mengambil makanan/minuman sesuai ketentuan 

(4) Mengantre dengan tertib 

(5) Peserta didik dilarang berbuat tabdzir ketika makan dan minum. 

(6) Tidak mengambil hak peserta didik lain. 

(7) Peserta didik dilarang meninggalkan sisa makanan/sampah di ruang makanan. 

(8) Peserta didik wajib mencuci peralatan makan dan minum yang telah digunakan dan 

meletakkan di tempatnya dengan rapi.  

(9) Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang makan dan sekitarnya 

 

 

Pasal 24 

Tata Tertib dan Adab di Mushalla 

(1) Memperhatikan adab-adab umum di mushalla, yaitu: 

(a) Membaca doa menuju mesjid 

(b) Menjawab ketika mendengar adzan dan membaca do’a setelahnya 

(c) Sudah dalam keadaan berwudhu, dan berpakaian rapi. 

(d) Masuk mushalla dengan kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid dan 

keluar dengan kaki kiri dengan membaca doa keluar masjid 

(e) Melakukan shalat tahiyatul masjid, dzikir, dan tilawah 

(f) Menghindari pembicaraan yang tidak perlu dan membuat gaduh 

(g) Tidak diperkenankan tidur di masjid pada waktu melakukan aktivitas 

(h) Menjaga ketenangan dan kebersihan masjid dan sekitarnya 

(1) Ketika akan melaksanakan shalat: 

(a) Datang ke masjid paling lambat 5 menit sebelum adzan 

(b) Membawa al-Quran dan atau buku bacaan yang bermanfaat 

(c) Membaca dzikir setelah selesai shalat wajib berjamaah 

 

Pasal 25 

Panduan di Kamar Mandi 

(1) Memperhatikan adab-adab islami di kamar mandi seperti: 

(a) Berdoa sebelum masuk dan setelah keluar kamar mandi 

(b) Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan 

(c) Tidak bercakap-cakap, menyanyi dan membuat gaduh saat mandi 

(2) Menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap fasilitas kamar mandi 

(3) Menghemat air, menutup kran, dan mematikan lampu setelah menggunakan kamar 

mandi 

(4) Membawa perlengkapan mandi milik sendiri dan menyimpan pada tempatnya 

(5) Menutup aurat menuju dan keluar kamar mandi 

(6) Mandi di kamar mandi yang telah ditentukan 

 

Pasal 26 

Kebersihan dan Kesehatan Badan 

(1) Mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari, dan keramas minimal dua hari sekali 

(2) Membersihkan lubang telinga dan memotong kuku minimal sepekan sekali 

(3) Menjaga kesegaran tubuh dan menghindari bau badan 

(4) Menghindari makanan yang mengandung MSG, zat pewarna, dan zat adiktif 

lainnya 

(5) Dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali 
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Pasal 27 

Kebersihan dan Kerapihan Pakaian 

(1) Pakaian peserta didik dicuci lewat pelayanan laundry dan dengan ketentuan-

ketentuan 

(2) Mencuci pakaian dalam sendiri 

(3) Meletakkan pakaian kotor pada tempatnya 

(4) Berganti pakaian tidur dan pakaian harian minimal 2 hari sekali 

(5) Tidak dibenarkan memakai pakaian atau barang orang lain tanpa izin 

(6) Berganti kaos kaki maksimal 2 hari sekali 

(7) Memakai pakaian yang sopan dan pantas serta menutup aurat 

(8) Memberi label nama pada setiap barang pribadi masing-masing 

(9) Memperhatikan kuota laundry, yaitu 3 potong per hari 

(10) Tidak diperkenankan menggunakan mesin cuci 

 

 

Pasal 28 

Penyimpanan Barang 

(1) Setiap peserta didik bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang pribadi 

(2) Meletakkan dan menyimpan barang-barang pada tempatnya 

(3) Memberi nama/label pada setiap barang pribadi 

(4) Sekolah tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang sisea lingkungan 

sekolah dan asrama 

 

Pasal 29 

Telepon, Surat, Dan Paket 

(1) Peserta didik yang ingin menelepon hanya diperbolehkan menggunakan 

telepon/HP asrama 

(2) Peserta didik diperbolehkan menelepon dan menerima telepon sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan 

(3) Surat-surat atau paket kiriman yang masuk ke asrama harus melalui alamat sekolah 

(4) Surat-surat atau paket kiriman yang masuk ke asrama diperiksa oleh musyrif kamar 

dan disaksikan peserta didik yang bersangkutan 

(5) Jika ditemukan barang-barang yang tidak diperkenankan, maka akan disita 

 

Pasal 30 

Uang Saku dan Jajan 

(1) Besar uang saku yang dizinkan untuk dipegang oleh peserta didik maksimal Rp. 

50.000,- 

(2) Peserta didik tidak diperbolehkan menerima uang saku tambahan melebihi jumlah 

maksimal 

(3) Jika peserta didik memiliki kebutuhan yang melebihi ketentuan maka peserta didik 

dapat menghubungi orang tua/wali untuk mendapatkan tambahan uang saku dan 

dengan sepengetahuan musyrif 

(4) Waktu belanja dan jajan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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BAB VIII 

KUNJUNGAN DAN PERIZINAN 

 

Pasal 31 

Perizinan Pulang/Libur  

(1) Waktu pulang adalah libur semester, libur akhir tahun pelajaran, libur Ramadhan, 

dan libur lain yang ditentukan sekolah 

(2) Lama libur adalah berdasarkan surat edaran resmi sekolah 

(3) Kepulangan selain dari butir (1) adalah : 

(a) Pada setiap dua pekan sekali yaitu, setiap hari Sabtu dan Ahad 

(b) Pada setiap pekan yaitu, setiap hari Ahad 

(4) Perizinan di luar libur hanya diberikan untuk keperluan keluarga seperti, kematian, 

kelahiran, orang tua sakit dengan perawatan, pernikahan, keluarga inti orang tua 

dengan lama kepulangan sesuai ketentuan 

(5) Perizinan pulang ke rumah karena sakit, harus mendapat rekomendasi dari dokter 

klinik/dokter rumah sakit yang memeriksa 

(6) Peserta didik hanya dijemput dan dikembalikan oleh orangtua atau wali yang telah 

terdaftar dalam kartu kunjungan 

(7) Ketika keluar lingkungan SMP Islam Al-Fath harus menunjukan buku/kartu izin 

keluar kepada security yang bertugas yang dikeluarkan oleh musyrif kamar 

(8) Kembali sesuai waktu yang ditentukan dan buku/kartu perizinan harus diserahkan 

langsung kepada petugas piket asrama 

 

Pasal 32 

Perizinan Tidak Mengikuti KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) : 

(1) Peserta didik diizinkan tidak mengikuti KBM jika : 

(a) Sakit di asrama, dan musyrif wajib memberitahukannya kepada Kepala 

Sekolah 

(b) Sakit dan dirawat di rumah  atau ada keperluan lain di luar sekolah selama 1 

s.d 2 hari, maka orang tua /wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah 

(c) Sakit selama lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari 

dokter 

(d) Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin 

dari Kepala Sekolah 

(e) Peserta didik yang meninggalkan kelas saat berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar karena sakit atau karena keperluan lain harus mendapat izin dari 

guru yang sedang mengajar atau Kepala Sekolah 

(f) Dinyatakan tanpa keterangan jika tidak ada pemberitahuan resmi  

(g) Tiga kali alpa/tanpa keterangan peserta didik akan menerima surat 

pemberitahuan dan atau surat peringatan 

 

Pasal 33 

Perizinan Keluar Sekolah/Asrama  

(1) Peserta didik berhak keluar dari lingkungan SMP Islam Al-Fath dengan didampingi 

oleh guru/wali asrama/musyrif atas izin kepala sekolah 

(2) Alasan peserta didik boleh keluar dari lingkungan SMP Islam Al-Fath adalah:  

(a) Tugas sekolah 

(b) Kegiatan halaqoh 

(c) Kegiatan keasramaan 

(d) Berobat 
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(e) Dan keperluan syar’i lainnya.  

(3) Peserta didik tidak diperkenankan ke warnet, play station, bioskop, biliyard, dan 

tempat hiburan sejenis lainnya. 

(4) Tujuan harus sesuai dengan yang tertera dalam surat izin keluar 

(5) Bagi peserta didik yang melanggar dan atau kembali melebihi batas waktu yang 

ditentukan atau tidak langsung menyerahkan surat/buku izin tanpa alasan yang 

jelas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 34 

Kunjungan Orang Tua/Wali 

(1) Peserta didik boleh dikunjungi setiap hari sore hari Minggu pada setiap pekannya 

mulai pukul 09.00-17.00 Wib, tanpa dibawa keluar lingkungan SMP Islam Al-Fath  

(2) Waktu Pekan Menginap dua kali dalam satu bulan (tertera dan seesuai ketentuan di 

kalender akademik) yaitu dari hari Sabtu pukul 13:15 s.d. hari Ahad pukul 17.15. 

(3) Peserta didik dapat dibawa keluar lingkungan SMP Islam Al-Fath oleh orang 

tua/wali peserta didik setelah mendapatkan izin musyrif kamar. 

(4) Kembali sesuai waktu yang ditentukan dan kartu izin serta buku perizinan harus 

diserahkan langsung kepada petugas piket asrama. 

 

Pasal 35 

Tamu 

(1) Tamu mengikuti dan menaati Tata Tertib SMP Islam Al-Fath  

(2) Tamu wajib menukar kartu identitas diri dengan kartu tamu yang diberikan petugas 

security 

(3) Tamu wajib berpakaian sopan dan rapi; untuk wanita  berpakaian 

muslim/muslimah 

(4) Tamu hanya berada di ruang yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan masuk 

kamar 

(5) Tamu harus mendapatkan izin dari musyrif 

(6) Tamu tidak diperbolehkan merokok di lingkungan SMP Islam Al-Fath  

(7) Tamu tidak diperkenankan berjualan di lingkungan sekolah/asrama kecuali bazar 

resmi 

(8) Meminta izin terlebih dahulu ketika masuk ke tempat-tempat khusus seperti, 

kantor, kamar, laboratorium, klinik, dapur, dll.  

(9) Tidak membawa dan menyimpan barang/benda yang dapat membahayakan diri 

sendiri maupun lingkungan SMP Islam Al-Fath seperti, benda tajam, narkoba, dll. 

(10) Tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur pornografi dan atau pornoaksi  

(11) Tidak membawa dan menyimpan barang-barang elektronik yang tidak 

diperkenankan, serta  bacaan yang tidak islami 

(12) Tidak melakukan tindakan melawan hukum  

(13) Tidak melakukan agitasi (memfitnah atau menghasut seseorang atau kelompok 

untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji atau menimbulkan kesalahpahaman 

pihak lain) 
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BAB IX 

HALAQAH TAHFIDZ  

 

Pasal 36 

Tahfidz 

(1) Peserta didik wajib mengikuti halaqah tahfidz sesuai dengan jadwal dan tempat 

yang telah ditentukan dengan tertib 

(2) Memperhatikan adab majelis dan adab terhadap al-Qur’an 

(3) Setiap peserta didik berkewajiban memenuhi target hafalan yang telah ditentukan 

(4) Mempersiapkan diri (fikriyyah, ruhiyyah, dan jasadiyyah) sebelum mengikuti 

halaqah  tahfidz 

(5) Meminta izin kepada guru yang mengajar saat ingin meninggalkan halaqah tahfidz 

karena suatu hal yang sangat penting atau mendesak. 

(6) Peserta didik yang terlambat mengikuti halaqah tahfidz harus meminta izin kepada 

guru yang mengajar 

(7) Peserta didik yang tidak masuk halaqah tahfidz diharuskan mendapat surat 

keterangan dari petugas piket asrama 

 

BAB X 

HIBURAN 

 

Pasal 37 

Hiburan 

(1) Hiburan dan pertunjukan seni harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan 

perkembangan psikologi peserta didik 

(2) Kegiatan hiburan diatur oleh asrama dan atau sekolah 

 

BAB XI 

PELANGGARAN DAN PENGHARGAAN   

 

Pasal 38 

Pelanggaran 

(1) Pelanggaran adalah tingkah laku peserta didik yang tidak sesuai dengan tata tertib 

sekolah atau asrama sehingga perlu menerima sanksi dari apa yang telah dilakukan 

(2) Pelanggaran dibagi menjadi 3 jenis: 

(a) Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang dilakukan secara perorangan atau 

berkelompok, tetapi tidak mengganggu orang lain, dan tidak mengganggu 

kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung 

(b) Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang dilakukan perorangan atau 

berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan sekolah dan 

asrama atau kegiatan perorangan dan atau kaidah kehidupan sosial 

(c) Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran yang dilakukan perorangan atau 

berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri 

sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungannya, serta syariat pokok 

(3) Peserta didik dinyatakan melakukan pelanggaran jika : 

(a) Melanggar pedoman performance dan tata tertib serta tata hubungan antar 

warga sekolah 

(b) Membawa senjata tajam, permainan  atau apa saja yang dapat mengganggu 

jalannya proses  belajar 
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(c) Membawa Hand Phone ke sekolah/asrama. Bila peserta didik kedapatan 

membawa HP, maka sekolah akan menyitanya dan akan dikembalikan 

setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Islam Al-Fath.  

(d) Mengadakan kegiatan sendiri-sendiri yang dapat mengganggu jalannya 

pelajaran dan atau aktivitas asrama 

(e) Keluar sekolah/asrama tanpa izin musyrif atau kepala sekolah .  

(f) Menggunakan,  memakai peralatan, barang milik sekolah  tanpa izin 

(g) Melakukan intimidasi, provokasi, perkelahian dan keributan yang dapat 

menimbulkan ketakutan dan mengganggu aktivitas sekolah/asrama 

(h) Menggunakan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan sekolah/asrama 

(i) Merusak   keindahan  lingkungan dan suasana sekolah/asrama 

(j) Mencoret dinding bangunan, barang-barang inventaris sekolah, meja, kursi 

dan lainnya 

(k) Terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kriminal yang dilakukan di 

lingkungan sekolah/asrama atau di luar sekolah 

(l) Membentuk organisasi selain OSIS yang tidak ada hubungannya dengan 

aktivitas sekolah dan menimbulkan suasana yang tidak kondusif  bagi 

sekolah 

Pasal 39 

Penghargaan 

(1) Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi 

dalam bidang akademik dan non akademik 

(2) Penghargaan ini bisa diberikan kepada satu orang atau lebih yang dilakukan 

berdasarkan sistem, kebijakan dan ketetapan sekolah.  

 

BAB XII 

DROP OUT  

 

Pasal 40 

Drop Out 

(1) Drop Out adalah peserta didik dikeluarkan dari sekolah, jika: 

(a) Melakukan pelanggaran setelah mendapatkan SP 

(b) Melakukan pelanggaran berat tertentu, meskipun tidak mendapat SP 

sebelumnya 

 

BAB XIII 

ATURANPERALIHAN 

 

Pasal 41 

Masa Berlaku 

(1) Tata tertib peserta didik ini dinyatakan berlaku efektif sejak 13 Juli 2013 

(2) Tata tertib peserta didik ini dievaluasi selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal 

ditetapkannya 

 

Pasal 42 

Peralihan Antar Aturan 

Dengan berlakunya tata tertib peserta didik ini, maka tata tertib sebelumnya dinyatakan 

tidak berlaku lagi 

 

BAB XIV 
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KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 44 

Penutup 

(1) Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan peserta didik di lingkungan SMP 

Islam Al-Fath 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian 

 

Ditetapkan di  : Payakumbuh 

Tanggal   :   Juli 2015 

 

Kepala SMP Islam Al-Fath 

 

 

 

SAFRIZAL, S.Pd.I 


