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TATA TERTIB PESERTA DIDIK 

SMP NEGERI I LUHAK NAN DUO 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

1. Tata krama dan tata tertib  ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam 

bersikap dan bertingkahlaku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah 

dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang pembelajaran yang 

efektif. 

2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai ketakwaan, sopan santun, 

pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kerapian, kesehatan dan keamanan, kejujuran, tanggung 

jawab, kebersamaan, serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. 

3. Setiap Peserta Didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata 

tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. 

  

PASAL 1 

MASUK DAN PULANG SEKOLAH 

 

1. Peserta Didik wajib hadir di sekolah sebelum pukul 07.15 wib. 

2. Peserta Didik yang terlambat: 

a. Kurang dari 15 menit  diproses oleh guru piket dan diizinkan masuk. 

b. Lebih dari 15 menit diproses oleh guru piket dan tidak diizinkan masuk selama 1 jam pelajaran 

(diberi pembinaan, muslim: menghafal ayat Al Qur’an dan nonmuslim menulis puisi, cerpen 

atau karya lain). 

c. Setelah lebih dari 3 kali, dilakukan pembinaan oleh wali kelas. 

3. Peserta Didik yang terlambat masuk setelah pergantian jam pelajaran akan mendapat pembinaan 

dari Guru Mata Pelajaran di kelas.  

4. Peserta Didik tidak diperkenankan masuk ke lokal lain.  

5. Setelah pelajaran berakhir Peserta Didik wajib langsung meninggalkan sekolah menuju rumah 

masing-masing kecuali yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan sekolah lainnya. 

6. Pada waktu pulang sekolah Peserta Didik dilarang duduk-duduk (nongkrong) baik di tepi jalan 

maupun di lokasi sekolah.  

7. Peserta Didik yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir harus minta izin 

kepada guru piket. 

8. Peserta Didik yang tidak masuk harus ada surat izin dari orang tua/wali yang berwenang. 

 



PASAL 2 

SOPAN SANTUN PERGAULAN 

 

Dalam pergaulan sehari-hari disekolah, Peserta Didik hendaknya : 

1. Mengucapkan salam kepada guru, pegawai sekolah dan teman, apabila bertemu baik pada waktu 

sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Menghormati sesama Peserta Didik, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang 

sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

3. Berani menyampaikan sesuatu yang  benar adalah benar dan yang salah adalah salah. 

4. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau menerima bantuan/jasa dari orang lain. 

5. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa 

melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. 

6. Menggunakan bahasa (tutur kata) yang sopan dan beradap, tidak menggunakan kata-kata kotor, 

keras, cacian dan pornografi. 

7. Peserta didik selalu bersikap jujur. 

 

 

PASAL 3 

PAKAIAN SEKOLAH/ SERAGAM SEKOLAH 

 

A. UMUM 

1. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan berikut: 

- Hari Senin s/d Rabu : Seragam putih-dongker dan dasi. 

- Hari Kamis  : Pakaian Pramuka. 

- Hari Jum’at  : Pakaian Batik. 

- Hari Sabtu   : Pakaian Lingkungan Hidup. 

2. Wajib memakai rompi sekolah pada hari Senin. 

3. Memakai topi sekolah setiap pelaksanaan upacara bendera. 

4. Tidak berpakaian ketat dan tembus pandang. 

5. Tidak memakai perhiasan dan aksesoris lainnya kecuali jam tangan standar dan anting bagi 

perempuan. 

6. Pakaian olah raga dipakai pada saat jam mata pelajaran PJOK. 

7. Tidak diperkenankan memakai sweater, jaket, dan topi bebas saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

8. Sepatu dan tali sepatu berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih polos dan panjang (minimal 

15 cm di atas mata kaki di pakai hari Senin, Selasa, Rabu, Jum’at dan Sabtu). Kaos kaki untuk 

hari Kamis berwarna hitam. 



9. Semua siswa harus menggunakan sepatu selama berada di lingkungan sekolah.  

10. Semua siswa memakai dalaman singlet bukan baju kaos. 

 

B. KHUSUS LAKI-LAKI 

1. Baju dimasukan ke dalam celana untuk baju seragam putih-dongker dan Pramuka serta 

diharuskan memakai ikat pinggang. 

2. Panjang celana sampai mata kaki  dan diameter lingkar bawah minimal 14 cm. 

3. Tidak boleh memakai celana model pensil termasuk pakaian olah raga dan lingkup. 

 

C. KHUSUS PEREMPUAN 

1. Baju yang di gunakan model baju kurung tidak dimasukan kedalam rok. 

2. Panjang rok sampai mata kaki. 

3. Ketentuan bagi yang mengenakan/memakai jilbab: 

a. Seragam putih dongker memakai jilbab putih. 

b. Seragam pramuka dan batik memakai jilbab coklat. 

c. Seragam olah raga dan lingkungan hidup  memakai jilbab coklat. 

 

PASAL 4 

  KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN 

1. Setiap kelas dibentuk tim/kelompok piket kelas secara bergiliran, dengan tugas: 

a. Membersihkan lantai, dinding, merapikan bangku dan meja setelah jam pelajaran  berakhir. 

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. 

c. Menyapu dan membersihkan lokasi/tempat umum yang ditunjuk oleh wakil kepala sekolah. 

d. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding, mengisi papan absensi peserta didik. 

e. Memasang taplak meja dan vas bunga. 

f. Melaporkan kepada guru piket tentang pelanggaran peserta didik dan absen peserta didik. 

2. Setiap Peserta Didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 

a. Tidak membuang sampah ke luar kelas lewat jendela. 

b. Tidak menyimpan sampah dalam laci meja. 

3. Setiap Peserta Didik menjaga suasana belajar yang tenang baik di kelas, di perpustakaan, di 

laboratorium maupun di tempat lain. 

4. Setiap Peserta Didik mentaati jadwal kegiatan sekolah. 

5. Peserta Didik harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas piket di tempat umum. 

6. Setiap Peserta Didik menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 

7. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah. 



PASAL 5 

UPACARA BENDERA, PERINGATAN HARI BESAR DAN KEGIATAN AGAMA 

 

1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti upacara bendera rutin yang ada di sekolah dengan seragam 

dan atribut yang sudah ditentukan sekolah. 

2. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan  peringatan hari-hari besar yang diadakan 

disekolah. 

3. Setiap Peserta Didik wajib melaksanakan ibadah  sholat Zuhur berjama’ah dan  membiasakan 

sholat Dhuha,  sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

4. Setiap Peserta Didik harus mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah. 

 

PASAL 6 

RAMBUT, KUKU, MAKE-UP DAN PERHIASAN 

 

A. UMUM 

1. Peserta Didik dilarang berkuku panjang. 

2. Peserta Didik dilarang mengecat kuku dan rambut. 

3. Peserta Didik dilarang memakai pewarna kuku, gambar tato di kulit. 

 

B. KHUSUS PESERTA DIDIK LAKI-LAKI 

1. Peserta Didik dilarang berambut panjang, rambut berwarna dan skinned. 

2. Ukuran panjang rambut menggunakan model 1, 2, 1. 

3. Peserta Didik tidak dibolehkan bercukur gundul. 

4. Peserta Didik tidak boleh memakai perhiasan (kalung, cincin, gelang dan anting). 

 

C. KHUSUS PESERTA DIDIK  PEREMPUAN 

1. Tidak diperkenankan memakai make-up dan sejenisnya kecuali bedak tipis dan pada acara 

tertentu. 

2. Peserta Didik menata rambut dengan rapi dan mengikat rambut yang panjang. 

3. Tidak boleh mewarnai rambut. 

4. Tidak boleh memakai perhiasan emas berlebihan, gelang, cincin yang mencolok. 

 

 

 

 

 

 



PASAL 7 

LARANGAN-LARANGAN 

Peserta Didik disekolah dilarang melakukan hal-hal berikut 

1. Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi rokok, minuman keras, lem, narkoba dan obat-obatan 

terlarang lainnya. 

2. Berpacaran atau berpasang-pasangan di sekolah maupun di luar sekolah.  

3. Berkelahi, baik berkelompok maupun perorangan di sekolah maupun di luar sekolah. 

4. Mencoret-coret atau merusak dinding, seragam sekolah, sarana dan prasarana sekolah lainya. 

5. Membuat/memasuki geng/ kelompok yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban. 

6. Berbicara kotor dan membully seperti: mengumpat, bergunjing, menghina, cemooh atau menyapa 

dengan kata-kata yang tidak sopan, dan perbuatan tidak menyenangkan. 

7. Membawa benda yang tidak menunjang kegiatan sekolah ataupun kegiatan belajar, seperti; senjata 

tajam, buku bacaan porno, novel, komik yang berbau porno, video porno, kartu judi, kaca mata 

gaya dan alat musik. 

8. Membawa Handphone ke sekolah baik jam PBM maupun ekstrakurikuler. 

9. Bermain kartu atau berjudi dan taruhan. 

10. Berkeliaran dan mengganggu ke lokal/sekolah lain. 

11. Melompati dan  melobangi pagar sekolah. 

12. Mengupload foto/video yang mengandung konten negatif di media sosial. 

13. Melakukan pelecehan seksual. 

14. Mengompas teman,  

15. Membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang mengandung zat aditif buatan 

(pengawet, pewarna, pemanis, penyedap rasa). 

 

PASAL 8 

KEHADIRAN SISWA 

1. Ketidakhadiran siswa di sekolah harus dikonfirmasi oleh orang tua melalui surat, apabila melalui 

WA maka wali kelas harus menghubungi langsung orang tua siswa tersebut untuk memastikan 

kebenaran informasinya. 

2. Siswa yang sakit melebihi 3 hari berturut-turut harus melampirkan surat keterangan dokter. 

3. Siswa yang sering sakit harus dikonfirmasi oleh orang tua ke wali kelas. 

4. Siswa yang sering minta izin (bukan sakit) harus dipastikan oleh wali kelas kebenarannya. 

5. Siswa yang alfanya (tanpa keterangan) sebanyak 3 kali akan diproses dan dibina oleh wali kelas. 

 

 



TATA TERTIB PESERTA DIDIK PASCA MASA PANDEMI COVID -19 

Peserta Didik harus mematuhi protokol kesehatan diantaranya: 

1. Diperiksa suhu tubuh menggunakan thermo gun, apabila dibutuhkan. 

2. Memakai masker (dari masuk gerbang sekolah, selama di lingkungan sekolah hingga pulang). 

3. Mencuci tangan sesering mungkin (sebelum masuk, dalam lingkungan dan saat keluar pekarangan 

sekolah). 

4. Berada di kelas dan menjaga jarak. 

5. Makan/minum di kursi/meja masing-masing setelah mencuci tangan menggunakan sabun/hand 

sanitizer terlebih dulu dan tidak meninggalkan sampah. 

6. Kalau jajan di kantin sekolah akan diatur dalam peraturan “Kantin”. 

 

 

PENYESUAIAN ATURAN PENGGUNAAN HANDPHONE 

BAGI PESERTA DIDIK PASCA MASA PANDEMI COVID–19 

 

Sesuai dengan kondisi pandemi Covid–19 saat ini, maka ada beberapa aturan yang perlu 

disesuaikan, salah satunya aturan penggunaan Handphone (HP) bagi Peserta Didik: 

1. Hanphone hanya bisa digunakan di rumah untuk belajar daring/berbagi informasi. 

2. Hanphone tidak boleh dibawa/digunakan di sekolah kecuali atas izin pihak sekolah. 

3. Bagi yang diizinkan membawa Hanphone, maka Peserta Didik wajib menyerahkannya   

kepada Guru Pembina sebelum digunakan. 

 

Sanksi pelanggaran membawa/menggunakan Hanphone di sekolah : 

1. Handphone diambil dan disimpan oleh wali kelas. 

2. Handphone hanya dikembalikan kepada orang tua/wali tempat tinggal siswa tersebut minimal 

satu hari setelah penyitaan. 

3. Orang tua/wali harus membawa materai 10.000 dan Foto Copy  KK. 

4. Orangtua/wali akan membuat perjanjian di atas materai 10.000 dengan melampirkan Foto 

Copy KK. 

 

 

 

 

 

 

 



TAHAP PEMBINAAN PELANGGARAN 

TATA TERTIB PESERTA DIDIK 

PELANGGARAN TATA TERTIB PEMBINAAN 

PASAL I 

Masuk Dan Pulang Sekolah 

 

a. Peserta didik yang terlambat kurang dari 15 

menit.   

 

 

 

 

b. Peserta didik yang terlambat lebih dari 15 menit. 

 

 

 

 

 

c. Peserta didik yang terlambat masuk pada 

pergantian jam pelajaran.  

 

d. Peserta didik yang masuk ke lokal lain / 

menganggu lokal lain. 

 

e. Peserta didik yang pulang sekolah duduk – duduk  

/nongrong di tepi jalan. 

 

f. Peserta didik yang Cabut.  

 

 

g. Peserta didik yang Alfa. 

 

a. 1x dibina oleh guru piket dan diizinkan 

masuk, 

2x dan 3x dibina oleh piket dan disuruh 

membersihkan lingkungan sekolah  

lebih dari 3x dibina oleh walas. 

 

b. 1x dibina oleh guru piket tidak diizinkan 

masuk selama 1 jam pelajaran 

2x dibina oleh wali kelas dan tidak 

diizinkan masuk selama 1 jam pelajaran 

(perjanjian). 

 

c. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

d. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

e. Dibina oleh guru yang menyaksikan 

langsung. 

 

f. 1, 2, 3 x dibina oleh walas, lebih 3 x 

dibina oleh guru BK. 

 

g. 1, 2, 3 x dibina oleh walas, lebih 3 x 

dibina oleh guru BK. 

PASAL 2 

Sopan Santun Pergaulan 

a. Peserta didik yang tidak mengucapkan salam 

pada guru dan pegawai sekolah. 

 

b. Peserta didik yang tidak menghargai sesama 

teman. 

 

c. Peserta didik tidak biasa mengucapkan terima 

kasih kalau  menerima bantuan atau  jasa orang 

lain. 

 

d. Peserta didik tidak berani mengakui kesalahan 

yang terlanjur telah di lakukan dan minta maaf. 

 

e. Peserta didik yang suka berkata kotor, keras, 

mencaci dan pornografi. 

 

f. Peserta didik yang tidak sopan baik dengan 

perkataan maupun perbuatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x Ditegur oleh guru yang langsung 

menyaksikan kejadian tersebut. 

2 x Dilaporkan ke guru BK. 

3 x Buat perjanjian dengan guru BK. 



 

PASAL 3 

Pakaian Sekolah /Seragam Sekolah 

 

 

a. Peserta didik yang tidak memakai pakaian yang 

telah ditentukan oleh sekolah. 

 

b. Peserta didik yang memakai perhiasan (kalung, 

cincin). 

 

c. Peserta didik yang memakai pakaian Olah raga 

pada jam pelajaan lain. 

 

d. Peserta didik yang memakai sweater, jaket dan 

topi bebas. 

 

e. Peserta didik yang tidak memakai sepatu / kaos 

kaki yang telah di tentukan oleh sekolah. 

 

f. Peserta didik yang mencoret pakaian seragam 

sekolah. 

 

 

a. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

b. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

c. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

d. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

e. Dibina oleh guru mata pelajaran dan guru 

piket. 

 

f. Dibina oleh guru piket. 

 

 

 

Laki – laki 

 

a. Peserta didik yang bajunya keluar. 

 

 

b. Peserta didik yang memakai celana model pensil 

termasuk baju olah raga/lingkup. 

 

c. Peserta Didik yang tidak memakai singlet atau 

memakai baju kaos. 

 

a. 1 hingga 3 x dibina oleh guru yang melihat. 

Lebih 3 x dibuat perjanjian dengan guru BK. 

 

b. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

c. Dibina oleh guru yang melihat. 

 

 

 

Perempuan 

 

 

a. Peserta didik yang bajunya masuk ke rok 

 

b. Peserta didik yang memakai kemeja 

 

c. Peserta didik yang tidak memakai jilbab sesuai 

aturan sekolah. 

 

 

 

 

Dibina oleh guru mata pelajaran. 

 

 

PASAL  4 

Kebersihan, Kedisiplinan Dan Ketertiban 

 

a. Peserta didik  yang tidak piket di kelas. 

b. Peserta didik  yang tidak buat PR. 

c. Peserta didik  yang tidak ikut pramuka wajib. 

d. Membuang sampah dari jendela. 

 

a. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

b. Dibina oleh guru mata pelajaran. 

c. Dibina oleh  guru mata pelajaran. 

d. Piket kelas bertanggung jawab 

membersihkan kembali. 



 

PASAL 5 

Upacara Bendera, Peringatan Hari Besar dan Kegiatan Agama 

 
 

a. Peserta didik  yang tidak ikut upacara bendera. 

b. Peserta didik  yang tidak ikut kegiatan hari besar 

keagamaan yang diadakan sekolah.  

c. Peserta didik  yang tidak melakukan Sholat 

Zuhur berjamaah. 

 

a. Dibina oleh guru piket. 

b. Dibina oleh walas. 

 

c. Dibina oleh guru mapel agama.  

 

 

PASAL 6 

Rambut, Kuku, Make-Up dan Accesoris 

 

 

a. Peserta didik  yang berkuku panjang. 

b. Peserta didik  yang memakai pewarna kuku. 

c. Peserta didik yang memakai  gambar tato di 

kulit 

 

a. Dibina oleh guru piket. 

b. Dibina oleh guru piket. 

c. Di bina oleh satpam. 

 

Khusus Laki – laki 

 

 

a. Peserta didik yang tidak mengunakan mode 

rambut 1 2 1. 

b. Peserta didik yang mecukur rambut sampai 

gundul/diskin. 

c. Peserta didik yang memakai kalung, cincin, 

anting dan gelang. 

 

 

a. Dibina oleh satpam. 

 

b. Dibina oleh satpam. 

 

c. Dibina oleh piket. 

 

 

Khusus Perempuan 

 

a. Peserta didik yang memakai make up.  

 

 

a. Dibina oleh guru piket. 

 

PASAL7 

Larangan –larangan 
 

 

a. Peserta didik membawa mengkomsumsi rokok, 

minuman keras dan lainnya. 

 

 

b. Peserta didik yang membawa, mengedar, 

minuman keras, narkoba dan obat terlarang 

lainnya. 

 

 

c. Peserta didik dilarang berpacaran di sekolah/luar 

sekolah. 

 

 

a. Barang disita oleh sekolah dan orang tua di 

panggil, Dibina oleh satpam, guru BK dan 

wakasis kepututsan ada di pihak sekolah. 

 

b. Barang di sita oleh sekolah, orang tua di 

panggil dan peserta didk dibina oleh satpam. 

guru BK dan wakasis keputusan dipihak 

sekolah. 

 

c. Dibina oleh guru BK. 

 

 



 

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan 

perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

d. Peserta didik yang berkelahi ,baik yang 

berkelompok /perorang di sekolah maupun di 

luar sekolah. 

 

e. Peserta didik mencoret/merusak dinding, 

seragam sekolah, sarana dan prasarana lainnya. 

 

f. Peserta didik yang membuat, memasuki 

geng/kelompok yang dapat menganggu 

keamanan dan ketertiban. 

 

g. Peserta didik yang berbicara kotor, membully, 

mengumpat, bergunjing, cemooh, menyapa 

dengan kata-kata yang tidak sopan. 

 

h. Membawa benda yang tidak menunjang kegiatan   

belajar seperti: senjata tajam, buku bacaan porno, 

novel, komik (yang berbau porno), vidio porno, 

kartu judi, kaca mata gaya, alat musik. 

 

i. Peserta didik yang membawa HP pada jam PBM 

dan EKTRAKURIKULER. 

 

j. Peserta didik yang bermain judi/kartu. 

 

 

 

k. Peserta didik yang melompati pagar dan yang 

melobangi pagar. 

 

l. Peserta didik yang mengupload foto/video yang 

mengandung konten negatif di media sosial. 

 

m. Peserta didik yang melakukan pelecehan seksual. 

 

n. Peserta didik yang mengompas teman. 

 

o. Peserta didik yang membeli dan mengkomsumsi 

makanan dan minuman yang mengandung zat 

ADITIF (pengawet, pewarna, pemanis, penyedap 

rasa). 

 

 

d. Dibina oleh satpam dan  guru BK. 

 

 

 

e. Dibina oleh satpam dan walas. 

 

 

 

f. Dibina oleh guru piket dan BK. 

 

 

 

g. Dibina oleh guru BK. 

 

 

 

h. Dibina oleh guru  guru BK. 

 

 

 

 

i. HP di sita dan di kembalikan pada akhir 

semester oleh guru BK. 

 

j. 1x dibina oleh piket, 

2x dibina oleh walas, 

3x dibina oleh guru BK. 

 

k. Dibina oleh guru  guru BK. 

 

 

l. Dibina oleh  guru BK. 

 

 

m. Dibina oleh guru BK. 

 

n. Dibina oleh guru BK. 

 

o. Dibina oleh guru piket. 

 

 

 



KETERLIBATAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  

DALAM PENEGAKAN TATA TERTIB SEKOLAH 

No Bidang Tugas Tugas yang Dilakukan 

1. Wali Kelas 1. Membina peserta didik setelah 3 kali terlambat. 

2. Membina peserta didik cabut setelah 2 kali diproses oleh 

guru mapel saat cabut. 

3. Membina peserta didik yang dilaporkan guru mata 

pelajaran ada masalah belajar. 

4. Melaporkan kegiatan pembinaan peserta didik kepada 

Wakil Kesiswaan setiap bulan. 

2. Tim TPPS. 

 

1. Melakukan penertiban terhadap peserta didik yang terlihat 

melanggar aturan sekolah. 

2. Melakukan razia kepada seluruh peserta didik dengan 

jadwal yang disepakati. 

3. Guru Mapel  1. Menegur langsung peserta didik yang terlihat melanggar 

peraturan sekolah. 

2. Membina langsung peserta didik yang berperilaku kurang 

baik di kelas (saat guru mengajar) dan melaporkannya ke 

walas apabila tidak ada perubahan. 

4.  Tenaga Kependidikan 1. Menegur langsung peserta didik yang terlihat melanggar 

peraturan sekolah. 

2. Melaporkan kepada wali kelas apabila ada peserta didik 

yang sudah 3 kali ditegur tetapi tidak ada perubahan. 

5.  Seluruh Warga Sekolah 1. Menegur langsung peserta didik yang dianggap tidak 

berperilaku sopan. 

2. Menegur langsung peserta didik yang tidak berpakaian 

rapi. 

3. Memanggil piket kelas apabila menemukan sampah di 

sekitar kelas tersebut. 

 

Simpang Tiga, 15 Juni 2022 

Kepala Sekolah 
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