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 TATA TERTIB PESERTA DIDIK 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

  

 

I.      PENDAHULUAN 

Dalam rangka pembinaan Peserta Didik  yang berkarakter di sekolah, perlu dibentuk aturan, norma 

atau tata tertib. Tata Tertib  berfungsi antara lain sebagai berikut : 

1. Mengatur dan mengarahkan peserta didik mampu mengikuti pembelajaran yang optimal.  

2. Mempermudah penerapan kreteria penilaian kepribadian  peserta didik di akhir semester 

3. Membentengi peserta didik melakukan tindankan – tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan 

yang telah di tetapkan sekolah, 

Oleh karena itu dalam Tata Tertib harus tercakup  tiga aspek pembinaan karakter yaitu :   Tingkah 

laku, Kerajinan dan  Kerapian 

 

A. Kelakuan 

   Dalam berperilaku di sekolah, setiap peserta didik wajib : 

1.  Menghormati dan menghargai para Guru, Kepala Sekolah, dan Karyawan. 

2.  Sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. 

3.  Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah    

    ditetapkansekolah secara tertib. 

4.  Menjaga serta memelihara keutuhan dan fungsi alat-alat pembelajaran sekolah. 

5.  Menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. 

6.  Menjaga nama baik Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, Karyawan, dan sesama  

    teman. 

7.  Menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan Guru, Kepala Sekolah,  

      Karyawan, dan sesama teman. 

8. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama proses pembelajaran. 

9. Menjauhi dan menghindari perbuatan yang menyimpang dari norma social dan  

    agama. 

 

B. Kerajinan 

1. Hadir di Sekolah paling lambat 5 (lima) menit sebelum tanda masuk ruang kelas  

    dibunyikan. 

2. Setelah bel masuk dibunyikan, peserta didik wajib berada di dalam kelas masing  

    masing. 

3. Aktif mengikuti kegiatan Upacara / Apel. 

4. Aktif mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran. 

5. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan Guru, dengan jujur, tertib, dan tepat  

     waktu. 

6. Aktif mengikuti kegiatan ulangan / penilaian yang diberikan Guru. 

 

C. Kerapian 

Berpakaian Seragam Sekolah sesuai Ketentuan  yang ditetapkan.    

Pakaian seragam sekolah yang ditetapkan adalah sebagi berikut : 

Pakaian : 

  Hari Senin & Selasa  :  Warna putih lengan pendek  bagi siswa putra dan lengan  panjang  bagi  siswa  

 yang berjilbab dengan  bawahan  rok/celana  abu-abu  

  Hari Rabu                   : Batik Khas Sekolah ( Baju Batik Biru dan celana/rok putih ) 

  Hari Kamis            : Batik Khas Sekolah  ( Baju Batik Coklat dan   celana/rok coklat ) 

  Hari Jum’at            : Pramuka  

 

        

1.  Dasi  : Warna abu – abu dengan logo SMA Negeri 12 Semarang. 

2.  Ikat Pinggang : Warna Hitam pada kepala ikat pinggang berlogo  SMAN 12 Semarang dan dominan      

                             hitam polos   pada bagian lainnya. 
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3. Kaos Kaki :  

a. Senin s.d  Selasa  :  Warna putih polos panjang bertuliskan dan berlogo SMA 12 Semarang 

b. Rabu s/d Kamis  : Warna  menyesuaikan sepatu , tinggi minimal 5 centimeter diatas mata kaki 

 

4.  Sepatu :  

a. Senin, Selasa dan Jum’at  : Warna sepatu hitam polos pantovel/bertali.  

b. Rabu dan Kamis  : Sepatu warna bebas dan bukan sepatu balet.  

c. Pada saat jam pelajaran olah raga  diperkenankan memakai sepatu warna bebas (sebelum dan 

sesudah pelajaran olah raga mengikuti ketentuan 4.a) 

d. Setelah menunaikan sholat siswa majib memakai sepatu sebagaimana peraturan hari itu. 

5.  Aksesoris : Untuk peserta didik putri tidak diperkenankan menggunakan  Perhiasan dan make up   

yang   berlebihan,  sedangkan peserta  didik putra, tidak diperkenankan memakai 

gelang, kalung,   dan aksesoris sejenisnya. 

 

6. Cara Berpakaian  : 
a) Peserta didik Putra  : * Baju OSIS, Pramuka dimasukkan ke dalam celana   

       * Panjang baju 10 cm di bawah ikat pinggang. 

         * Panjang celana mulai dari Pinggang sampai Mata Kaki dengan lebar   Lingkar    

     bawah 20 cm. 

b) Peserta didik Putri  : * Baju OSIS, Batik Biru, Pramuka ( putra ) dimasukkan kedalam celana,  

         kecuali  batik Coklat. 
         * Panjang baju 10 cm di bawah ikat pinggang. 

        * Panjang  rok  mulai dari Pinggang sampai Mata Kaki. 

 

7. Bentuk Pakaian  Mengikuti ketentuan di awal tahun pelajaran.           

(Sanksi : Dapat dipulangkan dan diperbolehkan kembali ke sekolah dengan memakai seragam sekolah  

sebagaimana mestinya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           

 

 

 

                                                    Baju dimasukkan                                 Baju di keluarkan  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

         ( Model Pakaian Seragam lengkap terlampir ) 

 

 

Catatan:  

1. Model celana tidak boleh : pencil, ketat, komprang, Jahitan Luar, /Cutbray, Hipsher,  Jeans. 

2. Pramuka    : Model atas lengan panjang (berjilbab), ada kancing pada tangan. Celana 

pramuka  ada tempat  sabuk kecil dan besar ( dijelaskan secara rinci pada  gambar polanya )          

 

 

SERAGAM OSIS 12 SERAGAM PRAMUKA 

BATIK BIRU 12 BATIK COKLAT 12 



 

 

 

 

 

8. Memelihara rambut dengan rapi, dengan ketentuan: 

a. Peserta didik Putra: 

        * Potongan rambut pendek & rapi (rambut depan tidak menyentuh alis, rambut  

               belakang tidak  menyentuh kerah baju, serta rambut samping tidak melebihi daun  

               telinga). 

        * Tidak diperkenankan memakai Jelly atau HairSpray  jika mengakibatkan rambut       

               membentuk mohak / tidak rapi. 

        * Warna rambut hitam. 

        * Bentuk model rambut standar (TIDAK mengikuti bentuk model rambut yang  

              sedang  booming/trend). 

 

b. Peserta didik Putri: 

           *Rambut diikat ( bagi yang tidak menggunakan jilbab ). 

           * Warna rambut hitam. 

           * Bagi yang tidak berjilbab; bentuk model rambut standar (TIDAK mengikuti   

              bentuk model  rambut yang sedang booming/trend). 

            * Warna Jilbab   :  

    Senin, Selasa dan Rabu     =  Putih 

Kamis, Jum”at   =  Coklat tua 

 

 

 

II. KETENTUAN - KETENTUAN YANG DIATUR DALAM  PASAL - PASAL 

Pasal 1 

Jam Belajar, Presensi dan Perijinan 

 

1. Berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor. 420/000672/2015 tanggal 27 Mei 2016  

tentang penyelenggaraan  Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jawa Tengah. Pelaksanaan 

Sistim Belajar dengan 5 hari kerja,  Peserta didik hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum 

upacara/apel dimulai dengan pengaturan jam pembelajaran sebagai berikut: 

Hari Senin dan Kamis  

 Masuk Sekolah  : 07.00 WIB 

 Pulang Sekolah  : 15.30 WIB 

Hari Selasa dan Rabu 

 Masuk Sekolah  : 07.00 WIB 

 Pulang Sekolah  : 15.30 WIB 

Hari Jum’at 

 Masuk Sekolah  : 07.00 WIB 

 Pulang Sekolah  : 15.00 WIB 

 

 Peserta didik diperbolehkan berada di lingkungan sekolah maksimal sampai dengan pukul 17.45 WIB. 

Peserta didik dapat melebihi jam 17.45 WIB, dengan catatan ada guru pendamping yang mendampingi.  

 Khusus hari Senin dan Jumat masuk sekolah pukul 06.30 WIB ( Jika ada upacara bendera / senam 

pagi dan Jum’at bersih ). 

 

2. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah, tidak diijinkan masuk kelas hingga prosedur penanganan 

peserta didik terlambat selesai dijalankan, yaitu: 

a. Peserta didik  menghubungi orang tua/wali murid masing – masing untuk memberikan keterangan 

keterlambatan anaknya kepada  guru piket/satpam/ STP2K  pada hari itu juga, atau 

b. Orang tua/wali menghubungi pihak sekolah (via telepon) menerangkan alasan terlambat masuk sekolah 

langsung ke guru piket / STP2K / satpam pada hari itu juga 

c. Setelah 2. a atau b sudah dilaksanakan; sudah menerima tugas  & poin dari tim tatib smandalas  maka 

peserta didik yang bersangkutan diperbolehkan masuk kelas di jam ke-2. 

 

3. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit dan atau/kepentingan lain wajib memberi surat keterangan 

yang ditandatangani orang tua/wali murid sesuai prosedur ijin tidak masuk sekolah, yaitu: 

a. Orang tua/wali menyerahkan surat ijin/sakit tidak masuk sekolah langsung ke guru piket / BK / wali 

kelas  pada hari itu juga, atau 

b. Jika sakit / ijinnya mendadak, maka pada hari itu juga orang tua / wali menghubungi pihak sekolah (via 

telepon) kemudian besok harinya (setelah ijin/sakitnya selesai ) surat ijin / sakit tersebut dititipkan 

putra/i-nya untuk diserahkan kepada  BK/guru piket. Misalnya: Peserta didik ijin tidak masuk hari Senin 



 

 

 

 

kemudian masuk pada hari Selasa, maka surat tersebut maksimal Selasa harus sudah diterima oleh 

petugas. Surat yang terlambat diserahkan, tidak akan diproses (dinyatakan Alpa). 

 

Pasal 2 

Ketertiban Berlalu Lintas 

1. Peserta didik kelas X ( Sepuluh ) tidak diperkenankan membawa sepeda motor ke dalam lingkungan 

sekolah. 

2. Peserta didik klas XI dan XII tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor kelingkungan 

sekolah kecuali dapat menunjukkan  STNK, dan  kelengkapan berkendara lainnya dengan  kondisi 

sepeda motor standart pabrikan. 

3. Peserta didik tidak diperbolehkan membawa mobil.  

Pasal 3 

Pelanggaran Peserta didik 

1. Pelanggaran dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: kelakukan, kerajinan, dan kerapian. 

2. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah diberlakukan pembobotan  berdasarkan sistem poin. 

3. Pelanggaran peraturan sekolah direkam pada kartu rekaman pelanggaran oleh petugas sesuai mekanisme 

yang ditetapkan oleh sekolah. 

4. Hasil pencatatan rekaman pelanggaran peserta didik ditindaklanjuti oleh wali kelas, guru BK dan atau/ 

pihak lainnya untuk melakukan pembinaan  pemberian point. 

Pasal 4 

Sanksi dan Penanganan Pelanggaran 

Peserta didik  yang melanggar peraturan tata tertib sekolah dikenakan sanksi dan sekaligus diberi nilai 

kepribadian berdasarkan poin yang diperoleh secara kumulatif 

 

Pasal 5 

Remisi Poin Pelanggaran 
 

Poin pelanggaran memiliki masa berlaku, yaitu akan terus diakumulasikan sampai peserta didik  naik 

kelas ( per akhir tahun pelajaran), dan atau / sebagai bahan pertimbangan kelulusan (akhir tahun di kelas 

XII).  Remisi total poin pelanggaran berdasarkan 2 hal, yaitu: 

1. Peserta didik tidak melakukan pelanggaran tata tertib untuk setiap aspek kepribadian (kelakuan, 

kerajinan, dan kerapian) selama 1 bulan berturut-turut, maka mendapat remisi sebesar 6% per bulan 

(72% per tahun pelajaran) dari total poin pelanggaran yang didapat. Persentase remisi berlaku 

akumulatif. ( Remisi ini tidak berlaku* : bagi peserta didik yang berada pada jenjang peringatan 

terakhir/dikembalikan pada orang tua/wali.) 

2. Jika peserta didik yang paling banyak (tiga besar tiap tingkat satuan pendidikan) melanggar secara 

jumlah akumulatif di akhir tahun pelajaran untuk setiap aspek kepribadian (kelakuan, kerajinan, 

kerapian) dan memperoleh  juara I / II / III  dalam  kejuaran individu / tim di tingkat  sekolah akan 

mendapat remisi sebesar 15%, mendapat  remisi  25% untuk tingkat kota / kabupaten / Kota Semarang, 

remisi 50% untuk tingkat provinsi,  dan remisi 100%  untuk  tingkat  nasional / 

internasional  dari  total  skor pelanggaran  ( akhir tahun pelajaran ) yang  diperoleh. Bukti fisik untuk 

tingkat kota / kabupaten / provinsi, Nasional / Internasional berupa sertifikat / piagam / sejenisnya; 

sedangkan untuk tingkat sekolah berupa surat keterangan dari wakasis (surat keterangan tersebut diurus 

sendiri oleh peserta didik ybs maksimal 2 minggu setelah pengumuman lomba).Ketentuan diatas tidak 

berlaku kecuali bagi siswa yang melanggar dengan poin 100. 

Pasal 6 

Penyitaan 

1. Ketentuan terhadap barang sitaan yang mengandung unsur pornografi dan atau/ barang lainnya yang 

tidak sesuai dengan peraturan sekolah diatur sebagai berikut : 

a. Sekali pelanggaran: Disita dan boleh diambil oleh peserta didik yang bersangkutan setelah orang tua / 

wali menelepon Tim Tatib SMANDALAS. Barang dapat diambil pada saat pulang sekolah. 

b. Dua kali pelanggaran: Disita dan boleh diambil oleh peserta didik yang bersangkutan setelah orang 

tua/wali menelepon Tim Tatib SMANDALAS. Barang dapat diambil 1 minggu kemudian (lama waktu 

penyimpanan tergantung kesepakatan antara orang tua/wali dengan Tim Tatib SMANDALAS dan atau 

/ barang tsb bisa dikembalikan lebih awal, asalkan peserta didik ybs sudah menyelesaikan tugas yang 

diberikan kepadanya dengan tepat dan benar). 

c. Tiga kali pelanggaran: Disita dan boleh diambil oleh orang tua/wali setelah orang tua/wali datang ke 

sekolah menemui Tim Tatib SMANDALAS/wali kelas/BP. Barang dapat diambil 1 bulan kemudian 

(lama waktu penyimpanan tergantung kesepakatan antara orang tua/wali dengan  dan atau/ barang tsb 

bisa dikembalikan lebih awal, asalkan peserta didik ybs sudah menyelesaikan tugas yang diberikan 

kepadanya dengan tepat dan benar). 

d. Empat kali pelanggaran dst: Akan dimasukkan ke dalam kategori poin pelanggaran berat kelakuan. 



 

 

 

 

 

2. Penyimpanan barang sitaan 

1) Barang yang disita akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah. 

2) Kerusakan barang sitaan setelah disita menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan. 

3) Semua peserta didik diharapkan menyelesaikan permasalahannya tepat waktu, dan pihak sekolah tidak 

bertanggungjawab terhadap keberadaan barang yang disita jikalau peserta didik tidak menyelesaikan 

kasusnya tepat waktu. 

 

Pasal  7 

Penerapan Sanksi Sosial 

 

 Peserta didik yang telah melakukan pelanggaran dengan akumulasi jumlah poin mencapai 75   

diwajibkan memakai ROMPI TAUBAT di sekolah sejak jam pelajaran 1 hingga pelajaran terkhir. 

 

Pasal 8 

Lain-lain 

1. Setiap peserta didik memiliki catatan Rekaman Pelanggaran dikelola oleh Tim Tatib SMANDALAS 

2. Tim pertimbangan kepribadian peserta didik adalah Kepala Sekolah, Guru BK/BP, Wali Kelas, Tim 

Tatib dan Wakil Kepala Sekolah. 

3. Tim Pertimbangan kepribadian peserta didik bertugas menetapkan poin baru pada jenis pelanggaran 

yang belum tercantum. 

4. Tim Pertimbangan kepribadian peserta didik bertugas meneliti/memverifikasi kebenaran semua 

fakta/data. 

5. Hal-hal yang belum tercantum diatas, akan diatur kemudian. 

6. Peraturan  TATA TERTIB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

7. Peraturan  TATA TERTIB ini tetap berlaku selama belum ada perubahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ditetapkan Di : Semarang, 13 Juli 2020 

       Kepala SMA Negeri 12 Semarang 
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“KEPATUHAN DAN KESANTUNAN MENJALANKAN TATA TERTIB 

 JALAN MENUJU  

SUKSES PESERTA DIDIK MERAIH MASA DEPAN” 
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