
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 1 PARAKAN 
Alamat : Jalan Letnan Suwaji Nomor 9 Telepon (0293)596143 Parakan 

TATA TERTIB SISWA 

1. Tata Tertib sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku dalam 
melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang 
dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. 

2. Tata Tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah, agama, dan masyarakat sekitar yang 
meliputi: nilai ketaqwaan, sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, 
kerukunan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. 

3. Setiap siswa wajib menegakkan dan melaksakan ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib ini dengan 
penuh kesadaran. 

PERIHAL Point 
Pelanggaran 

Bab. 1 
PAKAIAN SERAGAM 

 

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Umum 2 

a. Berpakaian rajin, rapi, dan sopan 2 
b. Baju harus dimasukkan/dibelet 2 
c. Sepatu warna hitam bertali hitam 2 
d. Kaos kaki berlogo SMP N 1 Parakan dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki atau logo 

SMP Negeri 1 Parakan kelihatan 
~ Kaos kaki Putih untuk seragam OSIS dan Ciri Khusus 
~ Kaos kaki Hitam untuk seragam Pramuka 

2 

e. Memakai ikat pinggang berlogo SMP N 1 Parakan 2 
f. Mengenakan topi berlogo SMP N 1 Parakanpada saat mengikuti upacara 2 
g. Tidak mengenakan topi selain berlogo SMP N 1 Parakan  2 
h. Pakaian tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat 2 
i. Tidak berdandan dan mengenakan perhiasan yang mencolok  
j. Model pakaian harus sesuai dengan ketentuan dari sekolah 2 
k. Masuk lingkungan sekolah tidak boleh memakai jaket 2 

2. Pakaian OSIS  
a. Dipakai setiap hari Senin-Selasa 4 
b. Mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan 2 
c. Berdasi  2 

3. Pakaian Pramuka  
a. Dipakai setiap hari Rabu-Kamis 4 
b. Mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan 2 

4. Pakaian Ciri Khusus/Identitas  
a. Dipakai setiap hari Jumat-Sabtu 4 
b. Mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan 2 
c. Berdasi 2 

5. Pakaian Olahraga  
a. Wajib dipakai pada saat pelajaran olahraga 4 
b. Pakaian olahraga tidak boleh diberi tambahan atribut, tulisan, gambar 2 

  

Bab. 2 
RAMBUT, KUKU, TATO, TINDIK, DAN MAKE UP 

 

1. Umum  
a. Tidak berkuku panjang 2 
b. Tidak mengecat kuku dan rambut 4 
c. Tidak bertato, baik permanen maupun sementara 10 
d. Rambut tidak direbonding 10 
e. Tidak bertindik yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma masyarakat 10 

2. Khusus untuk siswa laki-laki  
a. Model potongan rambut: 2-2-1 5 
b. Rambut tidak boleh dicukur gundul 5 



c. Tidak boleh memakai kalung, anting, gelang, dan cincin 2 
3. Khusus untuk siswa perempuan  

a. Tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis  
b. Tidak mamakai gelang kaki 2 
c. Tidak memotong rambut model anak laki-laki 10 

  

Bab. 3 
MASUK SEKOLAH, ISTIRAHAT, PULANG SEKOLAH 

 

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai 3 
2. Siswa yang terlambat harus lapor dan minta ijin kepada guru BK/guru piket  
3. Sebelum pelajaran pertama dimulai dan sesudah pelajaran terakhir siswa bedoa dan 

menghormat/mengucapkan salam 
 

4. Siswa tidak berada di luar kelas selama jam pelajaran berlangsung dan pada saat pergantian jam 
pelajaran 

2 

5. Apabila bapak/ibu guru berhalangan hadir, ketua/wakil ketua kelas melapor kepada guru piket  
6. Siswa tidak masuk kelas lain tanpa seijin penghuninya 2 
7. Siswa tidak meninggalkan sekolah sebelum pelajaran usai tanpa ijin guru BK/guru piket 10 
8. Siswa tidak keluar dari pekarangan sekolah tanpa ijin guru BK/guru piket 2 
9. Siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahu kepada wali kelas secara lisan/tertulis 10 
10. Pada saat pelajaran usai, siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Kecuali ada tugas 

atau mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 
5 

  

Bab. 4 
KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN 

 

1. Setiap kelas dibentuk kepengurusan kelas  
2. Setiap kelas dibentuk regu piket kebersihan dan kegiatan kelas   
3. Melapor kepada wali kelas/ guru piket apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut 

kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas 
 

4. Siswa wajib menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah  
5. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya  
6. Siswa wajib membiasakan budaya antri pada setiap kegiatan kelas  
7. Siswa wajib menjaga ketenangan dimanapun berada  
8. Siswa wajib menaati jadwal kegiatan  
9. Siswa wajib belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan 5 
10. Siswa wajib melaksanakan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, 

Kerindangan, dan Kesopanan) 
 

  

Bab. 5 
TATA KRAMA/SOPAN SANTUN 

 

1. Mengucapkan salam dan bersalaman dengan siapapun  
2. Saling menghormati dan menghargai  
3. Kalau salah mengakui kesalahannya dan berusaha tidak mengulangi  
4. Menyampaikan pendapat secara sopan  
5. Membiasakan mengucapkan terima kasih  
6. Berbicara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar 5 
7. Bertingkah laku sopan dan beradab  
  

Bab. 6 
UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI BESAR 

 

1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin 2 
2. Siswa wajib mengikuti upacara hari besar nasional dengan pakaian yang ditentukan 2 
3. Siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah 5 
  

Bab. 7 
KEGIATAN KEAGAMAAN 

 

1. Pada saat memakai seragam Ciri Khusus siswa muslimah wajib mengenakan kerudung kepala 
dari sekolah 

2 

2. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis selama 10 menit sebelum palajaran dimulai siswa 
muslim/muslimah wajib tadarus, siswa non muslim wajib melakukan pendalaman kitab 

 

3. Pada saat istirahat pertama bagi siswa muslim/muslimah dimohon melaksanakan sholat Dhuha  
4. Siswa muslim/muslimah diharapakan menjalankan sholat Dhuhur di sekolah  
5. Siswa muslim/muslimah setiap hari Jumat wajib mengikuti sholat Jumat yang diselenggarakan 

di sekolah 
 

  



Bab. 8 
LAIN-LAIN 

 

1. Siswa wajib mengikuti tiap-tiap pelajaran minimal 80% tiap semesternya. Apabila kurang dari 
80% siswa tersebut tidak boleh mengikuti ulangan akhir semester. 

25 

2. Siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh  
3. Siswa wajib menjaga nama baik almamater SMP Negeri 1 Parakan  
4. Siswa wajib berusaha menjadi yang terbaik  
5. Siswa dilarang merokok dan minum minuman keras 25 
6. Siswa dilarang mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba/sejenisnya 100 
7. Siswa dilarang pacaran di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah 25 
8. Siswa dilarang berkelahi secara perorangan maupun kelompok 40 
9. Siswa dilarang membentuk kelompok/geng 20 
10. Siswa dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya 2 
11. Siswa dilarang mengotori/corat-coret yang tidak pada tempatnya 5 
12. Siswa dilarang membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kegiatan sekolah 10 
13. Siswa dilarang melompat pagar atau jendela 25 
14. Siswa dilarang mencuri, bermain judi atau taruhan 50 
15. Siswa dilarang makan sambil jalan 5 
16. Siswa dilarang mengendarai sepeda motor 20 
17. Siswa dilarang membawa handphone (HP), apabila melanggar: 15 

~ Pelanggaran ke 1, HP ditahan selama 3 bulan,  
~ Pelanggaran ke 2, HP ditahan 6 bulan,  
~ Pelanggaran ke 3, HP akan dikembalikan setelah lulus  

TINDAKAN: 
1. Peringatan lisan setiap melakukan pelanggaran dan dicatat angka pelanggarannya. 
2. Panggilan orang tua/wali murid pertama apabila pelanggaran telah mencapai angka komulasi 25. 
3. Panggilan orang tua/wali murid kedua  apabila pelanggaran telah mencapai angka komulasi 50. 
4. Panggilan orang tua/wali murid ketiga apabila pelanggaran telah mencapai angka komulasi 75. 
5. Panggilan orang tua/wali murid keempat apabila pelanggaran telah mencapai angka komulasi 100, 

sekaligus siswa yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua/wali murid. 
6. Perhitungan nilai pelanggaran bersifat komulatif selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Parakan.  

Parakan, 13 Juli 2020 
Kepala Sekolah 

 
 

 
 

Dwi Margiyani, S.Pd., M.Pd 
NIP. 19671112 199802 2 003 

 

 


