TATA TERTIB SANTRI
MADRASAH AL MANSHUROH
Para santri Madrasah seluruh program di Ma’had Al Manshuroh agar memperhatikan dengan baik tata tertib
berikut ini:
1. Kehadiran santri memiliki ketentuan agar tepat waktu dan jarang membolos. Dengan rincian sebagai
berikut :
a) Santri wajib mengikuti kegiatan madrasah sesuai jadwal yang telah ditetapkan
b) Santri harus hadir 5 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan pagi harus hadir pada pukul
07.55 dan di sore hari pada pukul 16.25. Khusus santri banin kehadiran di sore hari ba’da ‘ashr sudah
mulai pelajaran.
c) Santri harus mengikuti pelajaran baik pagi hari maupun di sore hari. Tidak diperkenankan hanya
mengikuti pelajaran pagi hari saja, sementara sore tidak sekolah atau jarang sekolah.
d) Jika santri tidak bisa hadir karena sakit atau ijin karena alasan keluarga atau alasan lain yang syar’i, harus
disertai dengan pemberitahuan dari orang tua, ditujukan kepada mudaris/mudarisah dengan alasan
yang jelas. Contoh : “ ’afwan anak kami si-fulan tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang sakit
demam”
e) Ketidakhadiran santri tanpa pemberitahuan akan dicatat sebagai kategori “bolos”. Ketidakhadiran
dengan cara “bolos” mengurangi nilai di raport.
f) Atas ketidakhadiran santri tanpa pemberitahuan dalam waktu 3 hari berturut-turut pihak madrasah
akan memberikan surat teguran kepada wali santri.
g) Ketidakhadiran santri dalam batas waktu lebih dari 30 hari tanpa ada pemberitahuan maka madrasah
akan mengambil kebijakan tegas, seperti dikeluarkan dari madrasah.
2. Pakaian yang memenuhi ketentuan syar’i harus bisa diterapkan oleh santri, dengan rincian sebagai
berikut :
a) Santri harus memenuhi kriteria pakaian sesuai dengan ketentuan sunnah.
b) Santri banin memakai gamis atau jubah dan memakai peci/qolansuwah. Bagian bawah harus di atas
mata kaki.
c) Santri banat memakai pakaian menutup seluruh badan (berhijab yang syar'i), termasuk wajah. Memakai
sarung tangan dan kaos kaki. Pakaian polos berwarna gelap.
d) Santri banat tidak diperkenankan memakai perhiasan.
e) Santri banat dilarang berhias diri menggunakan make up seperti orang dewasa. Cukup berpakaian bersih
dan rapi.
f) Hendaknya pada saat pelajaran berlangsung agar membuka cadar/niqab, sehingga menampakkan
wajahnya.

3. Perlengkapan belajar yang harus dibawah santri setiap ke madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Alat belajar yang harus ada berupa mushaf, buku pelajaran sesuai jadwal, buku tulis sesuai jadwal, alat
tulis lengkap.
b) Tidak diperkenankan terlalu sering meminjam alat-alat tulis kawan karena akan mengganggu pelajaran.
4. Kebersihan lingkungan madrasah penting dijaga dan dipelihara. Oleh karenanya harus memperhatikan
ketentuan berikut ini :
a) Seluruh santri bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan madrasah; halaman, ruangan dan
toilet. Dilarang mencoret dinding, papang tulis, bangku atau meja.
b) Upaya menjaga kebersihan juga dilakukan secara berkelompok sesuai dengan daftar kelompok yang
sudah ditentukan.
c) Kelompok kebersihan yang sudah ditentukan, bertugas membersihkan kelas 30 menit sebelum
pelajaran. Demikian juga saat jam pulang, petugas kebersihan merapikan dan membersihkan kelas.
d) Santri yang tidak mau berta’awun (bekerjasama) dalam kebersihan akan dicatat oleh
mudaris/mudarisah.
e) Petugas kebersihan dapat memberitahukan alat yang rusak atau bahan kebersihan yang habis kepada
pengajar.
5. Kerapian ruang kelas harus selalu terjaga dengan ketentuan :
a) Tiap santri menempati dan menggunakan meja yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pengajar.
b) Tiap santri wajib menjaga kerapian meja, papan tulis dan alat-alat belajar setelah selesai tiap pelajaran.
c) Santri harus menaati anjuran pengajar yang mengubah posisi duduk.
6. Santri harus menjaga kelakuan atau akhlak yang baik selama di madrasah maupun selain di madrasah.
a) Santri menjaga adab kepada pengajar karena pengajar adalah pengganti orang tua santri selama di
madrasah dan orang yang mengajarkan ilmu. Menjaga adab kepada pengajar baik dalam berbicara
maupun bersikap atau berbuat.
b) Santri yang tidak beradab kepada pengajar akan ditegur, dinasehati dan disampaikan kepada orang
tuanya. Jika nasehat tidak dihiraukan pengajar akan menyampaikan perihal kelakuan santri tadi ke
musyawarah pengajar dan pengurus.
c) Selama dalam pergaulan, antar santri harus saling menghargai, menghormati hak-hak sesama santri,
tidak saling berbuat usil dan mengganggu, tidak saling menghina dan mencemooh.
d) Santri yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua, sebaliknya santri yang lebih tua menghargai
kepada santri yang lebih muda.
e) Setiap kali bertemu agar saling bersalaman dan mengucapkan salam.
f) Santri harus memanfaatkan waktu-waktu kosong menunggu pengajar dan dilarang terlalu sering
mengobrol.

7. Lain-lain sebagai tambahan
Beberapa hal yang perlu ditambahkan di dalam tata tertib ini:
a) Santri dilarang membawa atau memiliki benda-benda seperti : alat permainanan, majalah, komik, buku
cerita dongeng, HP, korek api, benda tajam, baik di madrasah maupun di sekolah.
b) Santri dilarang keras main game atau ps baik di rental maupun di rumah.
c) Dihimbau tiap santri membawa bekal konsumsi [kue/roti/makanan dan minuman] dari rumah. Bagi yang
tidak membawa bekal, hanya boleh berbelanja di dalam ma’had pada tempat yang telah disediakan.
d) Tidak diizinkan melakukan jual beli sesama santri di madrasah.
e) Santri banin dan banat dilarang melewati batas area masing-masing yang telah ditentukan, baik saat
berangkat maupun pulang.
f) Santri banat (mulai dari kelas 4 ke atas) dihimbau agar tidak berkeliaran selama ta’lim umahat tiap hari
Jum’at dan Ahad sore atau saat dauroh. Sebaiknya mengikuti ta’lim atau di rumah saja muroja’ah
hafalan atau pelajaran.
g) Santri banin setelah selesai sholat Magrib jika masih berada di ma’had agar mengikuti ta’lim, atau segera
pulang untuk muroja’ah hafalan atau pelajaran.
8. Berkaitan dengan tata tertib yang telah dijelaskan di atas, maka madrasah akan memberlakukan sanksi
kepada santri yang melakukan pelanggaran.
a) Jenis sanksi yang akan diberlakukan sesuai kadar pelanggarannya, dari sanksi ringan hingga berat.
b) Teguran kepada santri yang melanggar tata tertib jika dianggap perlu akan disampaikan kepada orang
tuanya, baik secara lisan maupun tulisan.

