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MODEL SKOR PADA PELANGGARAN TATA TERTIB 

PESERTA DIDIK SMP NEGERI 9 DENPASAR  

BESERTA SANGSI DAN  TINDAK LANJUTNYA 

NO JENIS 
PELANGGARAN 

      SANGSI DAN  

SKOR TINDAK LANJUT 

A PELANGGARAN DISIPLIN 
WAKTU 

  

1. Terlambat masuk kelas/ sekolah 3 Menghadap guru piket bersama orang tua, 

pembinaan 

2. Meninggalkan sekolah saat jam 
pelajaran berlangsung/bolos 

5 Menghadap wali kelas, diberikan pembinaan 

3. Tidak masuk sekolah tanpa surat 
keterangan 

4 Menghadap wali kelas, diberikan pembinaan 

4. Permisi dari sekolah saat jam 

pelajaran tanpa mengajak orang 

tua/ surat dari orang tua 

2 Menghadap wali kelas, diberikan pembinaan 

5. Tidak mengikuti upacara bendera 

tanpa ijin 

3 Menghadap wali kelas, diberikan pembinaan 

6. 
 

Tidak mengikuti 

persembahyangan bersama 

(trisandya di 

kelas/lapangan,/piodalan) tanpa 

ijin 

3 Menghadap wali kelas dan diberikan 

pembinaan 

B PELANGGARAN ATURAN 
RAMBUT 

  

1 Mewarnai rambut selain warna 
hitam 

4 Dijemput orang tua/wali untuk dihitamkan dan 
diberikan pembinaan 

 
2 

Panjang rambut melewati kerah 

baju, alis mata, telinga atau tidak 

mendekati ukuran 1-2-1 atau  

cikrak(untuk siswa putra) 

 
3 

 Rambut dirapikan oleh petugas/ disuruh cukur 
sendiri dan dilakukan pembinaan 

 
3 

Rambut tidak tertata rapi dan tidak 

dikepang dua dan dipita yang 

sesuai ( Senin-Rabu pita biru, 

Jumat pita coklat) untuk siswa 

putri 

 
3 

 
Diperingatkan untuk segera dilengkapi dan 
diberi pembinaan 

4 Memakai hiasan rambut 

berlebihan 
 

3 

Disita  dan menghadap wali kelas untuk  

diberikan pembinaan,  

 
C 

PELANGGARAN 
PENGGUNAAN 
PERHIASAN / MAKE UP 

  

1 Memakai anting-anting dan atau 
ditindik bagi siswa pria 

 
5 

 
Dilepas, disita dan diberikan pembinaan 

2 Memakai gelang bagi siswa pria 
dan 

wanita 

 
2 

 
Dilepas disita dan diberikan pembinaan 

3 Memakai kalung bagi siswa pria 
dan 

wanita 

 
2 

 
Dilepas, Disita dan diberikan pembinaan 

4 Memakai cat kuku bagi siswa pria 
dan 

wanita 

 
2 

 
Dibersihkan dan diberikan pembinaan 

mailto:smpnsembilandps@gmail.com


 
 

4 Tidak memakai ikat pinggang / 
ikat pinggang tak sesuai 

dengan ketentuan sekolah 

 
3 

Dilengkapi/ dilepas untuk disita dan diberikan 
pembinaan  

 
5 

Tidak memakai sepatu, kaos kaki 
sesuai ketentuan sekolah 

 
3 

 
Dilepas dan diberikan pembinaan 

6 memakai singlet selain warna 
putih polos 

3 Diperingatkan  dan diberikan pembinaan 

7 Tidak memakai dasi sesuai aturan 
sekolah 

3 Diperingatkan untuk dilengkapi dan diberikan 
pembinaan 

8 tidak memakai singlet/kaos dalam 3 Diberi peringatan  dan diberikan pembinaan 

E PELANGGARAN ATRIBUT 
SEKOLAH 

  

1 Tidak memakai label namanya 
sendiri 

2 Diperingatkan untuk segara dilengkapi 
diberikan pembinaan 

2 Tidak memakai label sekolah 3 Diperingatkan untuk segara dilengkapi 
diberikan pembinaan 

 
3 

Tidak memakai label jenjang 
kelasnya 

sendiri 

 
2 

Diperingatkan untuk segara dilengkapi 

diberikan pembinaan 

4 Tidak memakai label emblim 
OSIS 

3 Diperingatkan untuk segara dilengkapi 
diberikan pembinaan  

    

F PELANGGARAN DISIPLIN 
KELAS 

  

 
1 

Mengganggu siswa lain saat 

bersembahyang 
 

10 

Diperingatkan, dibina  dan diminta membuat 
surat perjanjian 

2 Mengganggu siswa lain saat 
sedang belajar 

 
10 

Diperingatkan, dibina  dan diminta membuat 
surat perjanjian 

 
3 

Melawan/menentang petugas saat 

melaksanakan razia 
 

10 
Diperingatkan, dibina  dan diminta membuat 
surat perjanjian 

 

 
4 

Makan/minum saat ada kegiatan 
belajar di kelas (kecuali atas ijin 
guru yang sedang mengajar) 

 

 
5 

Diperingatkan, dibina  dan diminta membuat 
surat perjanjian 

 

 
5 

Memakai topi, jaket atau pakaian 
lain yang bukan seragam sekolah 
di lingkungan sekolah 

 

 
5 

Diperingatkan, barang disita, dibina  dan 
diminta membuat surat perjanjian 

 BILA SKOR PELANGGARAN 
KOMULATIF SISWA 
MENCAPAI ANGKA 10 ATAU 
LEBIH  
 
BILA SKOR PELANGGARAN 
KOMULATIF SISWA 
MENCAPAI ANGKA 20 ATAU 
LEBIH 
 
BILA SKOR PELANGGARAN 
KOMULATIF SISWA 

 

 

MENGHADAP WALI KELAS DAN GURU 
BK DAN MENANDATANGANI SURAT 
PERJANJIAN I 
 
SIDANG KASUS DENGAN  WALI KELAS, 
GURU BK  DAN ORANG TUA/ WALI 
SERTA MENANDATANGANI SURAT 
PERJANJIAN II  
 
SIDANG KASUS DEGAN  WALI KELAS,  
GURU BK,ORANG TUA/ WALI , DAN 
KEPALA SEKOLAH, SERTA 

5 Memakai make up (lipstick/ eye 

shadow, 

dll) 

 
3 

 
dibersihkan dan diberikan pembinaan 

6 Kuku panjang 3 Dipotong dan diberikan pembinaan 

7 Bertato 5 Bersama orang tua menghadap wali kelas, BK, 

wakasek dan Kepala sekolah, diberi pembinaan 

D PELANGGARAN SERAGAM   

 
1 

Tidak memakai pakaian seragam 

sesuai 

ketentuan sekolah 

 
3 

Diberikan pembinaan, diminta untuk 

mengganti 

pakaiannya 

 
 

 
2 

 

Sengaja memodifikasi pakaian 

seragam sekolah 

(memperbesar/memperkecil 

secara tidak wajar) 

 
 

 
4 

 

 

Diberikan pembinaan, dibuka sum(jaritan 

bawah rok/celana apabila sengaja 

dipendekkan) 

 
3 

Tidak memakai topi seragam saat 

upacara 

bendera 

 
3 

diberikan pembinaan, berdiri di samping 

barisan guru- 

guru 



MENCAPAI ANGKA 30 ATAU 
LEBIH 
BILA SKOR PELANGGARAN 
KOMULATIF SISWA 
MENCAPAI ANGKA 40 ATAU 
LEBIH 
 
 
 
BILA SKOR PELANGGARAN 
KOMULATIF SISWA 
MENCAPAI ANGKA 50 ATAU 
LEBIH 
 

BILA SKOR PELANGGARAN 

KOMULATIF SISWA 

MENCAPAI ANGKA 60 ATAU 

LEBIH 

MENANDATANGANI SURAT 
PERJANJIAN III 
SIDANG KASUS DEGAN  WALI KELAS,  
GURU BK  , ORANG TUA/ WALI DAN 
KEPALA SEKOLAH, SERTA 
MENANDATANGANI SURAT 
PERJANJIAN III DAN DI SKOR SELAMA 1 
MINGGU TIDAK SEKOLAH 
 
SIDANG KASUS DEGAN  WALI KELAS,  
GURU BK, ORANG TUA/ WALI DAN 
KEPALA SEKOLAH,  SERTA 
MENANDATANGANI SURAT SIAP 
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA 
 
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA 
 
 
 
 
 

 
G 

PELANGGARAN YANG 
MENGARAH KE 

TINDAKAN KRIMINAL 

  

 
1 

Melakukan corat coret pada 
fasilitas 
sekolah 

 
15 

Diperingatkan, dibina, diminta untuk 
memperbaiki seperti semula 

 
2 

 
merusak fasilitas sekolah dengan 
sengaja 

 
20 

Menghadirkan orang tua, diperingatkan, dibina, 
dan diminta untuk memperbaiki seperti semula 

 
3 

Merusak fasilitas sekolah akibat 
dari 

kelalaian 

 
5 

Diperingatkan, dibina dan  memperbaiki 

seperti semula 

 
4 

Mencaci, mengancam,bertengkar, 
berkelahi dengan guru/pegawai 

30 Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan  
skorsing selama 1 minggu 

 
5 

Bertengkar dengan sesama siswa 
di 

sekolah 

 
10 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina  dan 
membuat surat perjanjian 

 
6 

Berkelahi dengan sesama siswa 
semasih memakai pakaian sekolah 

 
25 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 

kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan  

skorsing selama 3 hari  

 
7 

 
Membawa geng ke sekolah 

 
30 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan  
membuat surat perjanjian, di skor selama 1 
minggu 

 
8 

Membawa geng ke sekolah 
sampai 

membuat keributan 

 
40 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan  
skorsing selama 1 minggu dan diserahkan 
kepada pihak berwajib 

 
9 

Mencuri, menipu dan 
menggelapkan 

barang yang bukan miliknya 

 
30 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan  
mengembalikan barang yangdicuri, di skor 
selama 1 minggu 

10 Merusak barang milik orang lain 25 Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan  
mengganti/ memperbaiki agar seperti semula ,  

 
11 

 
Memalsukan nilai raport 

 
25 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina 
membuat surat perjanjian,  

 
12 

Menggunakan surat keterangan 
palsu 

untuk sekolah 

 
10 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK  untuk dibina dan  membuat surat 
perjanjian 

 
13 

Membawa benda sebagai senjata 
ke 

sekolah 

 
30 

Barang disita dan Mengikuti sidang kasus 
bersama ortu, wali kelas, BK  untuk dibina dan  
membuat surat perjanjian ,  

 
14 

Membawa obat-obatan terlarang 
ke 

sekolah 

 
50 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 

kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan   
diserahkan ke pihak berwajib 



Denpasar, 16 Juli 2020 

Wakasek Kesiswaan,  

 

 

 

Drs. I Ketut Madra, M.Pd 

NIP.196612311994121043 

Mengetahui 

Plt. Kepala SMP Negeri 9 Denpasar, 

 

 

 

Dra. Ni Wayan Raiyani, M.Pd 

NIP196807041995122003 

 

 
15 

 

Menyebarkan konten yang 

mengandung unsur pornografi 

 

 
30 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 

kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan   

membuat surat perjanjian, serta meminta maaf 

secara lisan kepada seluruh warga seolah 

 

 

 
16 

Menyebarkan foto atau video 

menggunakan pakaian sekolah 

yang mencemarkan nama baik 

sekolah di media 

sosial 

 

 

 
30 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 

kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina dan   

membuat surat perjanjian, serta meminta maaf 

secara lisan kepada seluruh warga seolah 

 

17 Menyebarkan berita HOAX di 
sekolah 

25 Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina 
dan   membuat surat perjanjian, dan  diberikan 
pembinaan 

 
18 

 
Membawa minuman keras ke 
sekolah 

 
25 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina 
dan   membuat surat perjanjian, dan  diberikan 
pembinaan 

19 Mabuk di sekolah 25 Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina 
dan   membuat surat perjanjian, dan  diberikan 
pembinaan  

 
20 

 
Membawa rokok ke lingkungan 
sekolah 

 
10 

 
Diperingatkan, barang disita, diberikan 
pembinaan 

 
21 Memawa barang atau melakukan 

sesuatu yang bisa meresahkan 

teman-temannya sehingga 

mengganggu KBM 

 

 

 
10 

Diperingatkan, barang disita, diberikan 
pembinaan 

22 Melakukan tindakan bully di 
sekolah 

25 Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina 
dan   membuat surat perjanjian, dan  diberikan 
pembinaan 

 
23 

Membuang sampah sembarangan 
di sekolah 

10 Memilah sampah dan Diberikan pembinaan 

 
24 

Melakukan tindakan asusila 
semasih menggunakan atribut 
sekolah 

 
40 

Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk dibina 
dan   membuat surat perjanjian, dan  diberikan 
pembinaan, di skor 1 minggu 

25 Hamil/menghamili 60 Mengikuti sidang kasus bersama ortu, wali 
kelas, BK dan kasek/wakasek untuk 
dikembalikan pada orang tua  

  
BILA SKOR PELANGGARAN 
KOMULATIF   SISWA  
MENCAPAI ANGKA 60 
ATAU LEBIH 

  
MENGIKUTI SIDANG KASUS 
BERSAMA ORTU, WALI KELAS, BK 
DAN KASEK/WAKASEK UNTUK 
DIKEMBALIKAN PADA ORANG TUA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


