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TATA TERTIB PESERTA DIDIK 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

I. DASAR PEMIKIRAN 

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional harus dilakukan dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan tersebut 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: 

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. berakhlak mulia; 

3. sehat; 

4. berilmu; 

5. cakap; 

6. kreatif; 

7. mandiri; dan 

8. demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal 

semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial, yaitu ikut memperhatikan penderitaan dan 

berkeinginan membantu sesama anggota masyarakat yang membutuhkan, juga harus dapat menumbuhkan 

rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Dengan demikian pendidikan nasional diharapkan 

mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta sama-

sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

 

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, SMA Negeri 31 Kabupaten Tangerang sebagai suatu lembaga 

pendidikan yang terintegrasi langsung dengan dinas pendidikan, perlu kiranya menyusun TATA TERTIB 

yang merupakan implementasi langsung bagi peserta didik yang harus dihayati, ditaati, dan diamalkan 

dengan sebaik-baiknya. 

 

II. TATA TERTIB 

BAB I 

TADARUS DAN MEMBACA KITAB 

Pasal 1 

Peserta didik yang beragama Islam wajib melaksanakan tadarus di dalam kelas yang dilaksanakan setiap hari 

Selasa sampai hari Jum`at pada awal jam mata pelajaran pertama, sedangkan bagi yang beragama selain 

Islam membaca Kitab agamanya masing – masing. 

 

Pasal 2 

Seluruh peserta didik membaca Al-qur`an bagi yang muslim dan membaca Al-Kitab bagi yang beragama 

selain Islam. 

 

Pasal 3 

Apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut tidak melaksanakan tadarus, orang tua/wali akan dipanggil oleh 

guru BK. 

 

BAB II 

KETERLAMBATAN 

Pasal 4 

Lima menit sebelum pelajaran dimulai peserta didik sudah berada di kelasnya masing – masing. 

 

Pasal 5 

Bila peserta didik terlambat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, peserta didik harus meminta izin dari 

petugas piket untuk memasuki kelas dengan membawa surat pengantar dari petugas piket. 

 



 

Pasal 6 

Peserta didik yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit, tidak diperkenankan masuk mengikuti dua jam 

pelajaran pertama dan dilakukan pembinaan oleh petugas piket/guru BK/Wakil Kepala Sekolah bidang 

Kesiswaan. 

 

Pasal 7 

Peserta didik yang melanggar pasal 5 dan/atau pasal 6 selama tiga kali atau lebih dalam seminggu dipanggil  

orang tuanya. 

 

Pasal 8 

Peseta didik yang tidak memenuhi panggilan pertama sesuai dengan pasal 7, diberikan panggilan kedua dari 

sekolah untuk membuat perjanjian. 

 

Pasal 9 

Jika setelah pasal  7 dan/atau pasal 8 ternyata tidak ada perubahan sikap pada peserta didik, terakhir 

diserahkan kepada Kepala Sekolah. 

 

BAB III 

KEHADIRAN PESERTA DIDIK 

Pasal 10 

Peserta didik dilarang meninggalkan pelajaran tanpa izin dari guru mata pelajaran . 

 

Pasal 11 

Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah dan sekitarnya tanpa izin dari guru piket. 

 

Pasal 12 

Peserta didik yang melanggar pasal 10 dan 11 dianggap tidak hadir dan harus menghadap guru mata 

pelajaran yang ditinggalkannya. 

 

Pasal 13 

Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena dispensasi dalam suatu kegiatan sekolah atau luar sekolah 

harus tetap melaksanakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran tersebut di rumah serta menyampaikan 

kembali hasil tugas yang telah dikerjakan. 

 

Pasal 14 

Apabila peserta didik berhalangan hadir; orang tua/wali murid harus menyampaikan pemberitahuan melalui 

surat tertulis kepada pihak sekolah. 

 

Pasal 15 

Peserta didik yang berhalangan hadir lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit harus menyampaikan surat  

keterangan sakit dari dokter. 

 

Pasal 16 

Peserta didik yang tidak hadir 6 (enam) kali atau lebih tanpa keterangan (alpa) tidak diperkenankan 

mengikuti pelajaran sampai orang tua/wali datang ke sekolah untuk menyampaikan permasalahannya dan 

membuat perjanjian. 

 

Pasal 17 

Peserta  didik  yang masih melanggar pasal 16 tanpa surat keterangan orang tua/wali dikembalikan ke orang 

tua/wali (mengudurkan diri). 

 

Pasal 18 

Selama mengikuti pendidikan, peserta didik dilarang melakukan tindakan asusila, bersedia untuk tidak 

menikah, serta tidak hamil selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 31 Kabupaten Tangerang. 

 

BAB III 

PAKAIAN SEKOLAH 

Pasal 19 

Peserta didik diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atribut setiap hari sesuai dengan 

apa yang ditetapkan oleh sekolah. Hari Senin dan Selasa memakai baju putih dan rok/celana abu–abu, hari 

Rabu memakai seragam Pramuka, hari Kamis memakai batik sekolah, dan hari Jum’at memakai baju 

seragam yang ditentukan oleh pihak sekolah. 



 

Pasal 20 

Peserta didik diharuskan memakai sepatu hitam, kaos kaki putih standar, ikat pinggang hitam, dan dasi sesuai 

dengan seragam lengkap yang dipakai (dasi abu-abu untuk seragam putih abu-abu dan dasi hitam untuk 

seragam batik). 

 

Pasal 21 

Peserta didik dilarang memakai celana panjang/rok yang tidak sopan (cutbray, pendek, dan/atau ketat). 

Ukuran celana panjang lebar bawah 20 – 24 cm dan rok panjang sampai mata kaki. 

 

Pasal 22 

Peserta didik yang melanggar pasal 19, 20, dan/atau pasal 21 akan diperingatkan dan jika setelah 3 (tiga) kali 

diperingatkan masih melanggar, tidak diizinkan mengikuti pelajaran (dipulangkan) dengan surat keterangan 

guru piket. 

 

BAB IV 

RAMBUT, KUMIS, JAMBANG, JENGGOT, TATO, DAN TINDIK TELINGA 

Pasal 23 

Peserta didik laki-laki dilarang berambut gondrong yang menutup kerah baju, telinga, dan/atau alis. 

 

Pasal 24 

Peserta didik dilarang bertato, mencat rambut selain hitam, dan memakai rambut palsu atau wig. 

 

Pasal 25 

Peserta didik yang melanggar pasal 23 dan/atau pasal 24 akan mendapat peringatkan dan jika telah 

mendapatkan peringatan masih tetap melanggar, maka rambut akan dipotong dan/atau wig akan disita. 

 

Pasal 26 

Peserta didik laki-laki dilarang memelihara kumis, jambang, dan/atau jenggot. 

 

 

BAB V 

AKSESORIS, TELEPON GENGGAM, PERHIASAN, DAN BARANG LAINNYA 

Pasal 27 

Peserta didik laki–laki dilarang memakai anting- anting, gelang, kalung, dan/atau cincin. 

 

Pasal 28 

Peserta didik perempuan dilarang memakai perhiasan dan memakai hiasan yang berlebihan. 

 

Pasal 29 

Peserta didik wajib membawa buku pelajaran yang diajarkan pada hari itu. 

 

Pasal 30 

Peserta didik dilarang membawa buku bacaan atau barang yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran 

sekolah. 

 

Pasal 31 

Peserta didik yang melanggar pasal 27, 28, 29, dan/atau pasal 30 akan dikenakan sanksi, barang bukti akan 

diambil dan diamankan oleh pihak sekolah dan barang bukti hanya boleh diambil oleh orang tua/wali. 

 

Pasal 32 

Peserta didik dilarang menyalahgunakan telepon genggam, antara lain menyimpan video porno, jawaban 

soal, dan/atau menghidupkan telepon genggang pada saat PBM (kecuali untuk kepentingan pembelajaran 

yang diizinkan oleh guru). 

 

Pasal 33 

Peserta didik yang melanggar pasal 32, guru berhak mengambil telepon genggam tersebut dan akan 

dikembalikan setelah orang tua/walinya datang ke sekolah dan membuat surat perjanjian tidak 

mengulanginya. 

 

 

 

 



 

Pasal 34 

Peserta didik yang melanggar pasal 32 tidak diizinkan mengikuti pelajaran dan menjalankan apa yang 

diinstruksikan oleh guru mata pelajaran atau petugas piket. 

 

 

BAB VI 

SENJATA TAJAM, MIRAS, NARKOBA, DAN TINDAKAN ASUSILA 

Pasal 35 

Peserta didik dilarang terlibat tawuran, membawa senjata tajam, senjata tumpul, senjata api, dan lain-lain 

yang membahayakan orang lain. 

 

Pasal 36 

Peserta didik dilarang membawa dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan obat terlarang di dalam 

lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

 

Pasal 37 

Peserta  didik  yang  melanggar  pasal  35  dan/atau pasal 36, barang bukti akan disita dan peserta didik 

tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. 

 

Pasal 38 

Peserta didik dilarang membawa dan/atau menghisap rokok di lingkungan sekolah. 

 

Pasal 39 

Peserta didik yang melanggar pasal 38 akan mendapat peringatan, jika mengulanginya maka tidak diizinkan 

mengikuti pelajaran sampai orang tua/wali mengetahui dan menyelesaikan permasalahannya. 

 

Pasal 40 

Peserta didik dilarang merusak sarana dan prasarana milik sekolah dan sekitarnya. 

 

Pasal 41 

Peserta didik yang melanggar pasal 40 akan mendapatkan peringatan dan harus memperbaiki atau mengganti 

sarana sekolah yang rusak. 

 

Pasal 42 

Peserta didik dilarang melakukan tindakan asusila yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma 

kesopanan, dan norma hukum di lingkungan sekolah. 

 

Pasal 43 

Peserta didik yang melanggar pasal 42 akan dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengundurkan diri. 

 

III. Hal – hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib akan diatur kemudian. 

Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan dikeluarkan surat edaran 

kepala sekolah. 

 

 

Orang tua/Wali, 

 

 

 

………………………………….. 

 Kab. Tangerang, 8 Juli 2021 

Peserta didik, 

 

 

 

………………………………….. 

NISN.  

Mengetahui 

 

 


