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TATA TERTIB PESERTA DIDIK 

A. PENDAHULUAN 

1. Tata tertib SMA Islam PB Soedirman disusun untuk tercapainya proses pembelajaran di 

sekolah 

2. Tata tertib ini berisi pedoman : sikap, kehadiran peserta didik, pakaian seragam tertib 

rambut, hak dan kewajiban , larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi peserta didik. 

3. Tata tertib ini disusun berdasarkan atas kesepakatan antara wakil kesiswaan, guru 

Pembina, guru BP, peserta didik yang diwakili oleh OSIS dan orang tua yang diwakili oleh 

pengurus komite pada rapat kerja SMA Islam PB Soedirman. 

 

B. 1. SIKAP 

1.1. Berperilaku baik, sopan santun terhadap guru, karyawan dan sesama teman serta 

berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

1.2. Hormat terhadap guru, karyawan maupun sesama teman 

1.3. Taat dan patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah 

1.4. Menjaga nama baik sekolah, keluarga diri sendiri didalam dan di luar sekolah 

1.5. Aktif mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru 

1.6. Melaksanakan dan memelihara 9 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, 

Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan, Keteladanan dan keterbukaan) 

 

2.  KEHADIRAN DI SEKOLAH 

2.1. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum bel masuk 

2.2. Bel masuk pukul 06.25 WIB. Pelajaran diawali dengan tadarus Al Quran. 

2.3. Siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran (absen) harus menunjukkan keterangan 

yang sah dari : 

2.3.1. Orang tua apabila sakit atau keperluan pribadi 1 - 2 hari. 

2.3.2. Dokter apabila sakit lebih dari 2 hari. 

2.4. Peserta didik yang melaksanakan tugas sekolah dianggap masuk. 

2.5. Peserta didik yang  meninggalkan pelajaran sebelum jam sekolah selesai wajib 

menunjukkan surat keterangan atau pemberitahuan dari orang tua/wali dan 

mendapat izin dari guru, petugas piket, wali kelas dan atau Bidang kesiswaan. 

2.6. Siswa yang terlambat : 

2.6.1. Lebih dari 15 menit setelah pukul 06.25 tidak diizinkan masuk kelas, 

diizinkan masuk kelas setelah pergantian jam pelajaran berikutnya. 

2.6.2. Terlambat sekali diberikan peringatan lisan  

2.6.3. Terlambat dua kali pemberitahuan lisan kepada ortua  



2.6.4. Tiga kali terlambat, diberikan surat panggilan orang tua oleh BP/wali kelas. 

( diberikan surat pernyataan 1) 

2.6.5. Surat pernyataan 2 diberikan kepada siswa yang terlambat 3 kali setelah 

panggilan pertama. 

2.6.6. Surat pernyataan 3 diberikan kepada siswa yang masih terlambat tiga kali 

setelah pemanggilan kedua. 

2.6.7. Surat skorsing diberikan setelah surat pernyataan ke 3 dan orang tua 

panggil . 

  

3.  SERAGAM SEKOLAH 

Pakaian seragam adalah : 

3.1. Siswa putra : 
3.1.1. Hari Senin dan Kamis memakai celana panjang warna abu-abu sampai mata 

kaki, baju putih dengan badge OSIS/logo Yayasan di saku kiri, sepatu hitam 
yang dapat digunakan olah raga, kaos kaki putih dan ikat pinggang hitam 
polos. 

3.1.2. Hari Selasa memakai celana panjang warna putih sampai mata kaki, baju batik, 
sepatu hitam yang dapat digunakan olah raga, kaos kaki putih dan  ikat 
pinggang hitam polos. 

3.1.3. Hari Rabu memakai pakaian pramuka lengkap, sepatu hitam yang dapat 
digunakan olah raga, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam polos. 

3.1.4. Hari Jumat memakai celana panjang warna putih sampai mata kaki, baju koko 
warna putih, sepatu hitam yang dapat digunakan olah raga, kaos kaki putih, 
dan ikat pinggang hitam polos. 

3.1.5. Pada saat olah raga memakai seragam olah raga sekolah 
 

3.2. Siswa putri : 
 
3.2.1 Hari Senin dan Kamis memakai busana muslimah : Rok panjang warna abu-

abu (model rempel) sampai mata kaki, baju putih lengan panjang di kancing 
dengan badge OSIS/logo Yayasan di saku kiri, kerudung putih dengan ciput , 
celana legging, sepatu hitam yang dapat digunakan untuk olah raga, kaos kaki 
putih. 

3.2.2 Hari Selasa  memakai busana muslimah : Rok panjang warna putih (model 
rempel)  sampai mata kaki, baju batik lengan panjang di kancing, kerudung 
putih kerudung putih dengan ciput , celana legging, sepatu hitam yang dapat 
digunakan untuk olah raga, kaos kaki putih. 

3.2.3 Hari Rabu memakai pakaian pramuka lengkap, kerudung coklat dengan ciput , 
celana legging, sepatu hitam yang dapat  digunakan olah raga, kaos kaki 
coklat. 

3.2.4 Hari Jumat memakai busana muslimah : Rok panjang warna putih (model 
rempel) sampai mata kaki, baju muslim putih dengan badge OSIS/logo 
Yayasan di saku kiri, kerudung putih dengan ciput , celana legging, sepatu 
hitam yang dapat digunakan untuk olah raga, kaos kaki putih. 

3.2.5 Pada saat olah raga memakai seragam olah raga sekolah lengan panjang dan 
memakai kerudung warna putih. 

 

 



4. RAMBUT 

4.1. Rambut laki-laki dipotong rapi model standar formal, tidak gongdrong dan disisir 

rapi, panjang rambut di atas kerah baju. 

4.2. Tidak memakai rambut palsu atau dicat berwarna warni/tidak pakai jelly. 

 

C. HAK DAN KEWAJIBAN 

1. HAK  

1.1. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. 

1.2. Mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan kemampuan yang berlaku. 

1.3. Mendapatkan pelayanan remedial dan pengayaan. 

1.4. Memperoleh hasil setelah pelaksanaan ulangan atau penyelesaian tugas. 

1.5. Mewakili sekolah untuk pelaksanaan lomba-lomba akademis maupun non 

akademis. 

1.6. Menjadi pengurus OSIS. 

1.7. Memberikan suara pada pemilihan ketua OSIS. 

1.8. Mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi. 

 

2. KEWAJIBAN 

2.1 Menghormati Guru dan tenaga kependidikan lainnya, sopan dalam ucapan, ramah 

dalam bersikap dan santun dalam perbuatan, baik selama berada dalam kelas 

maupun di luar kelas  

2.2 Wajib membayar Iuran Rutin Bulanan sekolah sebelum tanggal 10 setiap bulan 

berjalan. 

2.3 Mematuhi semua tata tertib. 

2.4 Memelihara fasilitas sekolah dengan baik. 

2.5 Melaksanakan tugas sekolah misalnya mengikuti upacara, lomba-lomba dan tugas 

lain baik di dalam maupun di luar sekolah. 

2.6 Siswa wajib menjadi anggota perpustakaan. 

2.7 Melaksanakan sholat Dhuhur dan Ashar  berjamaah di Masjid PB Soedirman 

2.8 Melaksanakan Sholat Dhuha di Masjid PB Soedirman 

2.9 Mengikuti ekstra kurikuler pramuka 

2.10 Mengikuti pembelajaran dengan baik  

 

D. LARANGAN-LARANGAN 
1. Berpakaian junkis, celana panjang ketat atau cutbrai dan rok sepan atau baju 

dikeluarkan untuk laki-laki 

2. Meninggalkan kelas selama jam pelajaran tanpa izin dari guru. 

3. Meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai tanpa izin dari piket. 

4. Berada di sekolah setelah pelajaran selesai, kecuali ada kegiatan ekskul atau kegiatan 

lain yang diketahui sekolah dan didampingi guru Pembina. 

5. Menerima tamu tanpa izin dari guru piket. 

6. Mengadakan kegiatan tanpa seizin guru Pembina atau sekolah. 

7. Membentuk organisasi lain selain OSIS. 

8. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 



9. Membawa uang berlebihan. 

10. Memakai jaket atau sweater dilingkungan sekolah, kecuali jaket seragam yang 

ditentukan sekolah. 

11. Memasuki kelas lain tanpa izin. 

12. Memakai gelang, kalung emas, anting-anting, dompet berantai bagi siswa laki-laki. 

13. Dilarang membuka aurat dilingkungan sekolah dan memakai  make up secara    

berlebihan. 

14. Memakai handsfree, mengaktifkan HP dan main games selama pelajaran dan saat 

ulangan atau ujian berlangsung. 

15. Membawa atau merokok di sekolah dan disekitar lingkungan sekolah. 

16. Membawa senjata api, senjata tajam, alat-alat lainnya yang tidak ada kaitannya dengan 

proses pembelajaran. 

17. Berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah. 

18. Melakukan tindakan pembully-an  

19. Melakukan tindakan kriminal (memalak, mencuri, mengancam, berjudi dan lain-lain). 

20. Membuat, mengoleksi, membawa, mengedarkan dan menggandakan dan  memperjual 

belikan konten pornografi  

21. Melakukan tindakan asusila  

22. Menghina, melawan dan melakukan penganiayaan terhadap guru atau karyawan.  

23. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan NARKOBA serta obat-obat 

terlarang lainnya. 

24. Menikah dan perzinahan 

 
 

E. SANKSI-SANKSI 

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran nomor 1 atau dan 2 atau dan seterusnya 

sampai nomor 13 akan dicatat dan diberi peringatan I, II dan III. Pada peringatan III orang 

tua dipanggil dan membuat pernyataan. Pelanggaran IV orang tua dipanggil dan 

membuat pernyataan dengan diberi sanksi skorsing selama tiga hari efektif belajar. 

Pelanggaran V orang tua dipanggil dan membuat pernyataan untuk pindah sekolah. 

2. Peserta didik yang melanggar nomor 14 barang-barang tersebut akan disita dan orang 

tua dipanggil. 

3. Siswa yang melanggar nomor 15 atau dan 16 atau dan 17 atau dan 18 atau dan 19 atau 

dan 20 diskorsing maksimal selama 5 hari efektif dan orang tua di panggil. 

4. Peserta didik yang melanggar nomor 21 atau dan 22, diskorsing maksimal  14 hari efektif 

dan orang tua di panggil. 

5. Peserta didik yang melanggar nomor 23 maksimal  dikembalikan kepada orang tua. 

6. Peserta didik yang melanggar nomor 24  dikembalikan kepada orang tua. 

7. Peserta didik yang orang tuanya belum memenuhi panggilan sekolah, karena melanggar 

tata tertib peserta didik tersebut tidak diperkenankan masuk sekolah. 

 

 

 

 

 



F. PENUTUP 

 

Demikian tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh siswa. Hal-hal yang belum atau 

tidak tercantum didalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian hari oleh sekolah. 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

       Ditetapkan di :  Jakarta 

Tanggal :  09 Juli 2019 

Kepala sekolah 

 

  

 

Drs. S u r o t o 

NRP. 93. 0370 
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SURAT PERNYATAAN ORANG TUA PESERTA DIDIK 

Yang bertanda di bawah ini. 

1. Nama   : ……………………………………………………... 

2. Orang Tua/Wali dari Peserta Didik  : ……………………………………………………... 

3. Pekerjaan   : ……………………………………………………... 

4. Alamat Rumah  : ……………………………………………………... 

                   …………………………………………………….. 

                   Tlp. …………………… Hp. …………………….. 

5. Alamat kantor  : ……………………………………………………... 

          ……………………………Tlp. …………………... 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah membaca dan menyetujui peraturan tata 

tertib SMA Islam PB Soedirman. 

Apabila dikemudian hari anak saya melanggar tata tertib SMA Islam PB Soedirman, saya bersedia 

menerima sanksi yang diberikan oleh sekolah terhadap anak saya, termasuk dikeluarkan dari 

sekolah. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dan dengan penuh tanggung 

jawab.          

        Jakarta, ….. .... 

        Orang tua peserta didik 

 

Materai  Rp. 6000 

 

        (……………………………………) 
           Nama terang 
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