
 

 

TATA TERTIB  YANG HARUS DITAATI  

OLEH PESERTA DIDIK SELAMA BELAJAR DARI RUMAH (BDR)   

SMAN 10 UNGGUL FAJAR HARAPAN BANDA ACEH 

 
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK 

1. Setiap peserta didik wajib memberikan laporan shalat ( Subuh, Dhuha, Zuhur, dan 

Asar) dengan cara mengisi form/ absen yang telah disiapkan oleh wali kelas masing-

masing melalui grup WhatsApp. 

catatan :     

• Salat Subuh paling terlambat pukul 06.00 WIB 

• Salat Duha paling terlambat 07.45 WIB 

• Salat Zuhur paling terlambat pukul  13.25 WIB 

• Salat Asar paling terlambat pukul  16.30 WIB  

“ Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka 

sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia 

mengetahui orang-orang yang dusta.” ( Surat Al- Ankabut : 3)  

2. Peserta didik wajib mengisi absen kehadiran dari pukul 07.45 s.d. 07.55 WIB dengan 

cara mengisi form/ absen yang telah disiapkan oleh wali kelas masing-masing melalui 

grup WhatsApp. 

 

3. Selama proses BDR berlangsung pakaian  peserta didik wajib :    

• Peserta didik putra  memakai kemeja dan celana panjang kain. 

• Peserta didik putri mamakai kemeja, rok panjang, jilbab segi empat yang tidak 

terawang, ciput, dan manset tangan. 

• Peserta didik tidak dibenarkan memelihara kuku panjang. 

• Peserta didik putra wajib menata rambut dengan rapi. Ukuran 1cm, 2cm, dan 3cm. 

• Peserta didik putri dilarang menggunakan kosmetik dan pewarna kuku.  

 

4. Peserta didik harus dalam posisi siap untuk belajar, duduk ( jangan tiduran).  

 

5. Semua peserta didik wajib memasang foto sendiri (wajah tampak jelas dan tidak diedit) 

dan menggunakan nama yang sesuai  dengan akta kelahiran pada profil WhatSapp.  

 

 

6. Selama menjadi peserta didik di SMAN 10 Fajar Harapan, segala hal yang berkaitan 

dengan media sosial akan dipantau oleh pihak sekolah. 

Catatan : 

• Tidak diperkenankan mengunggah hal-hal  yang tidak bermanfaat, tidak sopan, 

dan mengandung SARA.  

• Bagi yang memiliki akun Instagram, tidak diperkenakan untuk mem-private 

akun. 

 

7. Grup kelas hanya digunakan untuk membahas keperluan pembelajaran dan segala 

informasi terkait sekolah serta menggunakan bahasa yang baik dan sopan.  

Catatan :  



Kata-kata yang harus dibiasakan dalam percakapan dengan guru, maupun teman:  

• Assalammualaikum. 

• Maaf  

• Terima Kasih 

• Permisi  

• Tolong  

 

8. Tata tertib lainnya dapat dilihat di buku Biru yang sudah dibagikan kepada setiap 

peserta didik. 

 

Banda Aceh, 7 Juli 2020 

Kepala Sekolah,  

 

 

 

 

      Muhibbul Khibri, S.Pd., M.Pd.  

      NIP 19740515 200008 1 001  

 

 

 

 


