
TATA TERTIB SISWA 

SMA NEGERI 6 MEDAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KLASIFIKASI 

PELANGGARAN SISWA 

SANKSI PELANGGARAN 

SESUAI KLASIFIKASI 

1.1 Terlambat masuk sekolah. 
1.2 Keluar kelas tanpa izin. 
1.3 Pakaian seragam tidak lengkap. 

1.4 Tidak mengikuti upacara. 
1.5 Makan di dalam kelas/waktu belajar. 
1.6 Membuang sampah tidak pada tempatnya. 
1.7 Tidak mengacuhkan panggilan. 
1.8 Berada dikantin pada waktu jam pelajaran. 
1.9 Membolos/keluar sekolah tampa izin. 
1.10 Melindungi teman yang salah. 
1.11 Berpakaian ketat/tidak memakai singlet dan berhias 

terlalu berlebihan. 
1.12 Memakai kalung, gelang, giwang bagi pria. 
1.13 Rambut gondrong/tidak rapi. 
1.14 Membuat izin palsu. 
1.15 Membawa buku/gambar porno/komik. 
1.16 Melindungi teman yang salah.. 
1.17 Mengganggu/mengacau kelas. 
1.18 Bersikap tidak sopan serta menentang dan atau melawan 

guru/pegawai 
1.19 Mencoret tembok, meja, kursi, pintu serta sarana 

prasarana lainnya yang tidak semestinya.  

1. Melakukan pelanggaran 1.1 tidak diizinkan  mengikuti 
jam pelajaran sampai pergantian jam pelajaran, dilibat-
kan kebersihan sekolah. 

2. Melakukan pelanggaran 1 X, diperingatkan. 
3. Melakukan pelanggaran 2 X, diperingatkan dan buat 

pernyataan, diketahui orang tua, wali kelas, BP serta 
PKS III. 

4. Melakukan pelanggaran 3 X, orang tua dipanggil 
kesekolah serta pernyataan seperti item 3. 

5. Melakukan pelanggaran 4 X, dikembalikan keorang tua 
selama 1 hari, masuk kembali bersama orang tua. 

6. Melakukan pelanggaran 5 X, dikembalikan ke orang tua 
1 Minggu, masuk kembali bersama orang tua. 

7. Melakukan pelanggaran lebih dari 5 X, dikembalikan ke 

orang tua dan dikeluarkan dari sekolah.  

2.1. Membuat tanda tangan palsu orang tua/wali, wali kelas, 

kepala sekolah. 
2.2. Berkelahi/main hakim sendiri. 
2.3. Merusak sarana/prasarana sekolah. 
2.4. mencuri/mengambil milik orang lain. 
2.5. Membawa senjata tajam tampa sepengetahuan sekolah. 
2.6. Merubah/memalsukan raport. 
2.7. Mengikuti organisasi berbahaya. 
2.8. Berurusan dengan yang berwajib karena suatu kesalahan. 

2.9. Berkumpul untuk membicarakan demonstrasi yang 
mengganggu PBM serta menimbulkan keresahan. 

2.10. Terlibat dalam penyalah gunaan NARKOBA/NAPZA, 
membawa rokok/minuman keras dilingkungan 
sekolah/selama memakai seragam  SMAN  6  MEDAN. 

2.11. Membawa Handphone (HP) berkamera, Gadget, Android. 

1. Melakukan pelanggaran 1 X, membuat surat pernyataan 
diketahui orang tua, wali kelas, BP dan PKS III. 

2. Melakukan pelanggaran lebih dari 1 X, dikembalikan 

pada orang tua dan dikeluarkan dari sekolah. 

3.1.  Nikah / kawin selama pendidikan. 
3.2.  Pengeroyokan terhadap siswa/i sama satu sekolah atau pun 

sekolah lain. 

3.3   Memukul guru/pegawai serta petugas sekolah lainnya. 

Melakukan pelanggaran 1 X, dikembalikan pada orang tua 

dan dikeluarkan dari sekolah tanpa peringatan. 

4.1.  Apabila orang tua tidak memenuhi undangan sekolah, maka siswa yang bersangkutan (kasus) tidak diizinkan mengikuti 

pelajaran sampai orang tua/wali murid datang kesekolah dan selama itu dianggap absen. 
4.2.  Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian. 

4.3.  Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapan, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau dan ditetapkan kembali. 

A 

B 

C 


