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KETERANGAN DAN BOBOT POIN SANKSI PELANGGARAN SISWA 

Tahun Pembelajaran 2019/2020 
 

Bobot poin sanksi/pelanggaran siswa berikut merupakan Tata Tertib/Peraturan Sekolah yang disepakati antara sekolah 

dan orang tua peserta didik dan wajib dilaksanakan oleh peserta didik:  
 

NO JENIS PELANGGARAN POIN KETERANGAN 

1. KETERLAMBATAN, KELUAR KELAS DAN PIKET dan KEDISIPLINAN SISWA 

 
 
 
 

a. Terlambat datang ke sekolah lebih dari 10 menit waktu belajar 5 

Disanksi oleh piket:  
1. Kegiatan: membersihkan wc sekolah dan 

atau mushallah selama 3 hari. 
2. Dan atau sanksi lainnya yang dianggap 

sesuai. 

b. Terlambat lebih dari 3 x dalam sebulan 

5 Sanksi denda: 
Barang: minimal 1 sak semen 
Uang: minimal 50 ribu (atau setara dengan 
harga semen). 

c. Keluar kelas ketika KBM Berlangsung tanpa alasan yang bias dibenarkan. 5 Disanksi  oleh piket   

d. Bolos 10 Disanksi  oleh piket 

e. Tidak melakukan tugas piket kelas 10 Dipanggil piket / wali kelas / disanksi 

 f. Tidak menghadiri upacara bendera, upacara khusus yang melibatkan 
sekolah, tidak menghadiri hari-hari besar Islam dan peringatan keagamaan. 

10 Disanksi 

2. KEHADIRAN 

 
 
 
 

a. Tidak masuk tanpa keterangan selama 1 hari dari orang tua/wali/dokter 3 Dipanggil piket / sanksi 

b. Tidak masuk tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut dari orang tua / 
wali / dokter 

10 Disanksi 

c. Memalsukan surat keterangan orang tua / guru piket / dokter. 30 Disanksi  

 
d. Tidak mengikuti Hari-hari besar Islam/Peringatan Acara-acara Keagamaan. 20 

Denda 1 sak semen atau dana yang sesuai 
dengan harga semen untuk Mushallah. 

3. PAKAIAN / PENAMPILAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Tidak memakai seragam sesuai tata tertib sekolah  
1. Seragam putih abu pada hari senin dan selasa 
2. Seragam batik pada hari rabu dan kamis, bawahan kelas X warna 

hitam dan kelas XI DAN XII warna putih. 
3. Menggunakan topi dan dasi saat upacara serta sepatu selain hitam 

      
5 

1. Untuk poin 1a dan 1b, peserta didik 
mengganti pakaian yang salah. 

2. Untuk poin 3c, peringatan 1 dan 
mengganti pakaian.  2 x pelanggaran, 
celana digunting. 

3.  Setelah celana digunting, siswa diberi 
kesempatan  selama 2 minggu  untuk 
menggantinya. 

b. Tidak memakai atribut sekolah 

c. Celana dan baju tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh peraturan 
sekolah. Ukurang celana kurang dari 18 cm setengan lingkaran. 

d. Baju keluar tidak terbelah atau tidak memakai ikat pinggang sesuai 
ketentuan sekolah.  

2 
Ikat pinggang diambil oleh piket / melengkapi 
ikat pinggang sesuai aturan. 
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e. Baju/celana dan sepatu robek, dicoret, ditambal, dan tidak layak pakai 5 Disanksi dan diganti setelah 1 kali peringatan 

f. Tidak memakai sepatu warna hitam (Hari Senin dan Selasa). 5 Disita / Mengganti sepatu dan  disanksi 

g. Tidak memakai seragam pramuka atau pakaian olahraga  pada Hari Jum’at. 
Pilihan pakaian mengkondisikan dan akan disampaikan sebelum 
dilaksanakan 

h. Menggunakan seragam olahraga saat pembelajaran di kelas 

5 
 

5 

Disita / Mengganti sepatu  dan  disanksi 
 

i. Sepatu diinjak (dilipat) tumitnya 2 Disita  dan  disanksi 

j. Memakai anting-anting (baik tindik maupun magnet) atau aksesoris 
sejenisnya (gelang dan kalung di dada/tangan/kaki). 

10 Disita  dan  disanksi 

k. Rambut gondrong (per poin): 
- Menyentuh alis, melebihi 3 cm di belakang, menyentuh telinga di 

samping, melebihi 5 cm di atas,  
- Tidak (rata, seimbang, rapi atau beraturan)/ cukur batik/ cepak sebelah/ 

atau strip dibagian kepala tertentu. 

2 
- Dihitung per poin. Masing-masing poin 

dikenakan skor 2. 
- Dipotong 

l. Rok di atas mata kaki (ukuran/diangkat) 10 Pulang/Diganti 

m. Tidak mengganti pakaian olahraga setelah  pelajaran olahraga (kecuali jam 
terakhir). 

5 Mengganti Pakaian 

n. Berkuku panjang atau memakai pewarna kuku 2 
Dipotong / Dibersihkan dan diberi tenggang 
waktu untuk membersihkan. 

o. Memakai pewarna rambut 5 Dipotong 

p. Membuat tato di badan:        - Temporal 
- Permanen 

 
q. Memakai jaket almamater/ jaket/sweater non almamater di kelas 

- Jaket almamater 
- Jaket/sweater non almamater 

10 
50 

 
 

5 
15 

Untuk tato permanen:  Peringatan I dan 
Pemanggilan Orang tua (perjanjian 
bermaterai). 
- Jaket disita 
- Diarak mengelilingi kelas dengan 

meneriakkan “Saya tidak akan lagi memakai 
jaket/jas/sweater di dalam kelas”. 

4. KETERTIBAN KELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Membawa dan atau mengaktifkan HP, Laptop, Gadget, dll. selama KBM 
tanpa izin guru, kecuali atas izin/permit dari guru untuk keperluan 
pembelajaran. 

10 

Disita oleh sekolah (HP + kartu): Lama sita: 
Sita I     : 1 Minggu 
Sita II    : 6 Bulan 
Sita III   : tamat sekolah 

b. Tidak membawa buku pelajaran 2 Membuat tugas / makalah / sanksi lain 

c. Tidak mengerjakan tugas 5 Diberi tugas diluar sekolah / Disanksi 

d. Membuat kegaduhan dan menganggu KBM. 10 Dikeluarkan dari kelas / sanksi 

e. Mengotori / mencoret ruang kelas/gedung sekolah tanpa izin sekolah/guru. 10 
Membersihkan / Mengecat ulang (beli cat dan 
kuas sendiri). 

5. ROKOK / NAPZA dan  NONGKRONG 

 
 
 
 
 

a. Membawa dan atau menggunakan rokok baik di lingkungan sekolah atau 
diluar sekolah  dengan memakai atribut sekolah. 

20 Peringatan / Orang Tua / dipanggil 

b. Nongkrong di luar kelas/ di luar sekolah saat KBM dan masih menggunakan 
pakaian seragam. 

10 Peringatan / Orang Tua dipanggil 

c. Membawa dan atau menggunakan NAPZA (narkoba, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif), atas temuan sekolah maupun atas temuan pihak ketiga di luar 
sekolah (selain program pemerintah dan atau BNK) dan dinyatakan positif 
memakai obat-obat terlarang tersebut.  

100 
Diberhentikan dari sekolah, dikembalikan ke 
orang tua (status kesiswaan dicabut).   

6. BENDA-BENDA TERLARANG 

 
 

a. Membawa media dan hasil karya yang bernuansa porno. 50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai). 
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b. Membawa senjata tajam / senjata api tanpa izin 50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai). 

c. Menggunakan senjata api atau senjata tajam dengan maksud 
meneror/membunuh di /luar sekolah dengan pakaian seragam. 

100 
Diberhentikan dari sekolah /dikembalikan ke 
orang tua (status kesiswaan dicabut). 

7. PARKIR DAN KEDISIPLINAN BERKENDARA 

 
 
 

a. Menggunakan knalpot racing ke sekolah yang menimbulkan suara bising 
pada kendaraan roda dua atau empat.  

b. Memarkir kendaraan di luar sekolah 
c. Memarkir kendaraan bukan di tempat parkiran yang diatur oleh sekolah. 

50 
 

35 
10 

1. Knalpot disita dan tidak dikembalikan dan 
akan dimusnahkan kemudian. 

2. Orang tua dipanggil / Peringatan / tanda 
tangan perjanjian bermaterai. 

3. Poin b dan c: ban dibocorkan. 

d. Memarkir kendaraan di luar sekolah atau pada area yang tidak ditentukan. 5 dipanggil, ban dikempesin dan pentil dicabut 

8. PERKELAHIAN, TAWURAN DAN PEMALAKAN 

 a. Sikap/perbuatan yang dapat memicu perkelahian. 
- Memfitnah                           -   Mengadu domba                  
- Mengolok/mengejek            -   Provokator perkelahian 
- Membully/meneror              -   Dll. yg sejenisnya   

50 

1. Orang tua dipanggil / Peringatan / tanda 
tangan perjanjian bermaterai 

2. Skorsing: 
- 1 kali = 2 hari 
- 2 kali = dikeluarkan 

b. Sengaja memukul (tidak dalam keadaan mempertahankan diri) 
50/ 
100 

1. Poin 50 kalau yang dinyatakan korban 
dimaafkan (permintaan maaf saat 
upacara) 

2. Poin 100 kalau yang dipukul tidak 
memaafkan dan karenanya kasusnya 
berlanjut ke pihak berwenang (polisi) 

3. Jika dalam penanganan pihak berwenang 
korban memaafkan pelaku, maka berlaku 
poin 1 berlaku. 

4. Poin 1 dan 3 (panggilan orang tua 

1) Terlibat perkelahian 

50 Panggilan orang tua / diskorsing 
2) Memalak / meminta secara paksa 

3) Terlibat pemalakan 

9. PERBUATAN TERCELA 

 
a. Mencuri / bekerjasama atau terlibat dalam pencurian. 25 

Mengganti atau disanksi 
(perjanjian tertulis/bermaterai) 

b. Melakukan pencurian atau tindakan yang menyebabkan pencemaran nama 
baik sekolah. 

100 
Diberhentikan dari sekolah , dikembalikan ke 
orang tua (status siswa dicabut). 

c. Merusak hak milik orang lain dengan sengaja. 50 
Diganti dan Panggilan orang serta perjanjian 
tertulis/bermaterai 

d. Mengancam/memukul pimpinan, guru, Tata Usaha, dan karyawan sekolah. 100 
Diberhentikan dari sekolah, dikembalikan ke 
orang tua (status kesiswaan dicabut). 

e. Berpegangan tangan dengan  lawan jenis dilingkungan sekolah baik saat 
KBM maupun setelah KBM. 

10 Peringatan / Disanksi 

f. Berduaan dengan lawan jenis (berpacaran) dilingkungan sekolah saat dan 
setelah KBM. 

50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai). 

g. Berpelukan/memeluk, berciuman dengan lawan jenis/sejenis 50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai). 

h. Berhubungan badan 100 
Diberhentikan dari sekolah , dikembalikan ke 
orang tua (status kesiswaan dicabut). 

i. Mencemarkan nama baik orang lain 50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai).. Diskorsing seperti 
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         Batu Sopang, 18 Juli 2019 
  

Mengetahui,       Kepala Sekolah 
 A.n. Ketua Komite,  

 
 
 
 

 TITIN NANI HARTATI      SUYARNO, S. PD., M. PD. 
        NIP.197403062000121003 

pada nomor 8 poin b,c, dan d. 

j. Menikah/Hamil/Terbukti Menghamili 100 
Diberhentikan dari sekolah , dikembalikan ke 
orang tua (status kesiswaan dicabut). 

k. Memfitnah atau memberikan keterangan palsu yang merugikan/ 
mencemarkan nama baik warga sekolah. 

50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai). 

l. Kedapatan berjudi/main kartu/sabung ayam 20 Disanksi / alat disita 

 m. Lompat pagar atau keluar/masuk sekolah tidak melewati pintu gerbang. 20 Disanksi / mengganti kerusakan 

 n. Mencoret/merusak sarana/prasarana sekolah 
1) Mencoret/ 
2) Merusak: 

a) Ringan 
b) Sedang 
c) Berat  

 
10 

 
10 
20 
50 

 
Disanksi / mengganti sarana yang dirusak 
 
Disanksi / mengganti sarana yang dirusak 
Disanksi / mengganti  sarana yang dirusak 
Panggilang orang tua/mengganti (peringatan 1) 

10. TERTIB IBADAH 

 a. Tidak shalat berjama’ah di mushalla tanpa halangan (sesuai Jadwal) 10 Ditegur / sanksi 

b. Terlambat masuk kelas karena telat shalat berjamaah. 5 Ditegur / sanksi 

c. Tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa udzur/halangan 50 
Peringatan I dan Pemanggilan Orang tua 
(perjanjian bermaterai). 

d. Tidak mengikuti kegiatan keputrian 5 Ditegur / sanksi / membuat tugas 

11. KEBERSIHAN 

 a. Membuang sampah bukan pada tempatnya 5 Dipanggil / disanksi 

b. Memasukkan makanan atau minuman di ruang kelas saat pembelajaran 
tanpa seizin guru. 

5 Dipanggil / disanksi  

c. Merayakan ulang tahun (sendiri atau teman) dengan melempar telur/tepung 
atau menyiram air/cairan yang menyebabkan sekolah menjadi kotor atau 
merugikan orang lain. 

10 Dipanggil / disanksi 

KETERANGAN: 
1. Skor Maksimal Pelanggaran: 100 
2. Orang tua/wali siswa dipanggil ke sekolah, bila: 

a. Jumlah bobot sanksi ≥ 50   = Panggilan I 
b. II Jumlah bobot sanksi ≥ 75    = Panggilan II 
c. III Jumlah bobot sanksi ≥ 100    = Panggilan III (dikembalikan ke 

orang tua) 

 

3. Pemanggilan orang tua bisa dilaksanakan apabila dianggap perlu 
walaupun poin pelanggaran peserta didik tidak mencapai 50. 

4. Peserta didik dapat diberhentikan dari sekolah jika ada 
persetujuan pihak sekolah   dengan orang tua.  

5. Bobot pelanggaran ≥ 100 diberhentikan dari sekolah. 
6. Pengulangan Pelanggaran sejenis, skor ditambah 1. 
7. Semua jenis pelanggaran akan disampaikan ke guru BK dan guru 

agama untuk rekapitulasi skor pelanggaran. 


