


PERATURAN UMUM MATSAMA

●Peserta adalah calon siswa baru MAN 1 MALANG.

●Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MATSAMA sesuai jadwal yang telah ditentukan.

● Peserta wajib menjaga nama baik MAN1 Malang

● Peserta wajib menciptakan suasana aman, tentram, nyaman dan damai selama mengikuti kegitan Matsama

●Peserta wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

●Peserta wajib mengikuti dan melaksanakan tata tertib madrasah.

●Peserta diwajibkan berperilaku sopan santun kepada panitia matsama. 

●Peserta harus membawa sendiri keperluan matsama yang dibutuhkan. 

●Peserta wajib memerhatikan peraturan pelaksanaaan MATSAMA yang sudah ditentukan. 

●Peserta wajib memiliki wudhu saat berangkat ke madrasah (kecuali yang sedang berhalangan)

● Peserta wajib membawa alat sholat sendiri (mukena, kopyah, sajadah) 

● Peserta wajib menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan.

●Peserta harus menggunakan nama panggilan sesuai dengan ketentuan (Memanggil dengan sebutan Teteh dan Akang kepada 

panitia) 

●Peserta wajib membiasakan 3S (salam, senyum, sapa) setiap bertemu sesama peserta,  panitia, ataupun guru dan karyawan. 

●Peserta wajib membawa hal hal yang diperlukan untuk matsama sesuai ketentuan yang berlaku.

●Apabila siswa tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi yang sudah disepakati.



Perbekalan Untuk Peserta :

●Setiap peserta wajib membawa tumblr (tempat minum) dan kotak bekal makan 

sendiri.

● Peserta bebas membawa bekal makanan dan minuman apapun. 

●Peserta tidak diperbolehkan membawa sterofoam, plastik, kardus, atau kertas 

minyak

●Makanan dan minuman harus berada di dalam tumblr (tempat minum) dan kotak 

makan. 

● Peserta diwajibkan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke madrasah.



Ketentuan Seragam 

Untuk Peserta Wajib : 

1. Memakai atasan kemeja/hem bebas rapi

2. Memakai sepatu bebas (bukan sandal sepatu)

3. Nametag wajib digunakan saat di dalam madrasah dan kegiatan MATSAMA 

sedang berlangsung.

  ○Laki-Laki : Celana kain bukan celana Jeans atau pensil, berwarna bebas dan baju 

wajib dirapikan ke dalam celana. 

  ○Perempuan : Rok bebas sopan rapi bukan rok span atau press body + jilbab bebas





Twibbon 
Seluruh peserta MATSAMA diwajibkan membuat Twibbon untuk MATSAMA dan diwajibkan di upload di akun media sosial 

pribadi, terutama di Instagram masing-masing. 

Dan jangan lupa menandai akun Instagram : @osispk_mandagi



TATA CARA
1. Buka aplikasi picsart Anda

2. Tekan simbol “+” di tengah Bawah 

3. Tekan”Edit”

4. Pilih Foto yang akan digabungkan dengan Twibbon

5. Setelah itu, tekan menu “Tambahkan foto atau Add photo”

6. Pilih Foto twibbonya (Ingat format twibonnya harus png. Agar 

mendapatkan gambar transparan diantara bingkainya)

7. Sesuaikan dengan ukuran foto

8.Jika sudah rapi dan pas, tekan tanda ceklis di pojok kanan atas

9. Jika sudah clear, Tekan tanda panah ke kanan di pojok kanan atas

10. Tekan Simpandan kemudian tekan Kirim (jika anda ingin 

mengupload langsung gambar tersebut) atau tekan simpan (jika 

ingin menyimpan terlebih dahulu foto tersebut.

11. Foto dengan bingkai twibbon selesai dibuat

Jangan Lupa Sertakan 

“All our dreams can come true if we have the courage to 

pursue them.”—Walt Disney

Hello All! My name is Muhammad Nur Quthob Zaidil and 

I'm ready to be part in MATSAMA event.

I also very proud to be a student of MAN 1 Malang. Let's go 

get our chances together! 

Can't wait to see you soon!! »»»

July 6th - July 9th 2020............. .



Lirik Salam Matsama 2020
1. Salam matsama 2020     

Masa ta'aruf siswa madrasah 2020 

2. Lily     

MAN 1 MALANG     

Madrasah berwawasan lingkungan     

Religius, cerdas dan terampil berprestasi    Ooo.... 

3. DJ spongebob     

Mari kita ikut matsama     

Masa ta'aruf siswa dimadrasah  2x

4.Untukmu    

Kalau kamu gak bisa     

Kamu tinggal tanya saja     

Kalau tetap gak bisa     

Coba tolong kamu baca    

Tolong jangan malas     

Biar naik kelas     

Mau ringking plis dah     

Jangan pada malas 

5. Tanam ubi (upin~ipin)     

Yo! Brangkat pagi pagi     

Tak perlu sesali      

Orang yang berbudi     

Sukses itu pasti

6. Malu kucing     

Hei anak madrasah     

Lupa sama tugas     

Malu sama kami     

Tetet tetet toet..... 

7. Senorita     

Ayo kita berangkat ke sekolah     

Jangan lupa seragam dan niatnya    

Kenal teman baru syalala    

Guru baru syalala    

Madrasah tercinta     

MAN 1 MALANG tempatnya 

8. Kekey bukan boneka     

Mari kita sama sama     

Waspada corona     

Kesehatan kita jaga     

Cuci tangan jangan lupa     

Juga olahraga     

S'moga korona menghilang

9. Didi kempot      

Ayo semua     

Cari ilmu      

Di Man 1 Malang
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