
 

  

 

 

Lampiran  : Tata Tertib Siswa SMK Negeri 1 Batam 

 

A. LARANGAN, KEWAJIBAN DAN HAK 

1. LARANGAN 

1.1 Tidak diizinkan mengaktifkan  HP di dalam kelas/ketika PBM berlangsung, HP yang 

diperbolehkan dibawa ke sekolah adalah HP tanpa kamera atau multimedia. 

1.2 Dilarang membawa komik, majalah, tabloid, VCD atau file porno yang disimpan 

didalam laptop, Hp, Note Book dan media penyimpanan lainnya. 

 

2. KEWAJIBAN 

2.1 Siswa laki-laki selalu berambut cepak pendek (Model Rambut TNI) dengan ukuran 

maksimal bagian depan 2 cm, bagian samping dan belakang 1 cm. (jika rambut 

melebihi aturan diatas, maka sekolah akan melakukan Pemangkasan Sendiri). 

Wanita yang berambut panjang diikat rapi atau menggunakan Jilbab putih bagi yang 

berjilbab. 

2.2 Menggunakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Batam beserta atribut lengkap dalam 

keadaan bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2.3 Apel pagi dimulai jam 07.00 WIB dengan kegiatan literasi 

2.4 Siswa yang datang terlambat sehingga tidak ikut apel, dicatat  guru piket/ BK dan 

disuruh menjemput orang tua/ walinya.  
2.5 Siswa/i wajib mengikuti upacara bendera tiap hari Senin, upacara peringatan hari 

besar Nasional, Senam pagi, kegiatan cinta lingkungan, serta acara lain yang 

diadakan sekolah  

2.6 Siswa/i wajib mengikuti apel pagi pada hari selasa, Kamis, dan sabtu serta apel siang 

pada hari sabtu pukul 13.00 WIB. 

2.7 Siswa yang datang terlambat sehingga tidak ikut apel, dicatat  guru piket/ BK dan 

disuruh menjemput orang tua/ walinya. 

2.8 Siswa yang datang ke sekolah setelah apel selesai, dengan membawa orang tua/ wali 

diperkenankan mengikuti pelajaran dan diberi point 10. 

2.9 Siswa yang terlambat dan di suruh pulang untuk  jemput orang tua/ wali, kemudian 

tidak dapat menghadirkan orang tua/ walinya disekolah , maka diberikan point 75 dan 

harus menyelesaikan masalah keterlambatannya terlebih dahulu baru dapat mengikuti 

pembelajaran hari selanjutnya. 

2.10 Siswa/i tidak dibenarkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung 

tanpa mendapat izin dari guru yang mengajar saat itu, disetujui Guru Piket dan 

diketahui Walikelas.  

2.11 Siswa/i wajib taat dan patuh serta menghormati orang tua, guru dan tenaga 

kependidikan di sekolah . 

2.12 Siswa/i wajib berperan serta aktif melaksanakan dan menjaga 5K (Kebersihan, 

Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan  Kekeluargaan). 

2.13 Siswa/i wajib ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot 

dan segenap peralatan sekolah. 

3. HAK 

3.1 Setiap siswa/i mendapat perlakuan / pelayanan yang sama sepanjang tidak melanggar 

tata tertib sekolah. 

3.2 Setiap siswa/i berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib sekolah. 

3.3 Setiap siswa/i secara individu / kelompok berhak menggunakan fasilitas yang ada, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3.4 Setiap siswa/i berhak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler maksimal 2 macam 

kegiatan yang diadakan oleh sekolah. 

3.5 Setiap siswa/i berhak mendapat reward / perhargaan jika memperoleh prestasi. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

B. PEMBOBOTAN POIN 

 

No Jenis Pelanggaran Bobot 

1 Mengedar/pemakai narkoba atau barang haram lainnya 1000 

2 
Melanggar Tatib di Industri / prakerin dikembalikan ke sekolah untuk kedua 

kalinya. 
1000 

3 

Mengambil barang yang bukan miliknya (Mencuri) baik barang milik 

sekolah atau perorangan / individual di dalam dan di luar lingkungan 

sekolah 

1000 

4 
Memukul, mengancam /melawan guru, TU atau karyawan sekolah di dalam 

dan di luar lingkungan sekolah 
1000 

5 
Tindakan perencanaan dan penyerangan serta tawuran terhadap orang, 

sekolah atau instansi lain baik perorangan / kelompok. 
1000 

6 

Menyebarkan isu berupa fitnah (perbuatan yang tidak benar) dengan tujuan 

untuk mempengaruhi siswa lain yang menyebabkan kondisi kurang kondusif 

berupa gerakan demo atau mogok belajar)  

750 

7 Bermain judi di dalam dan luar lingkungan sekolah. 750 

8 Minum–minuman keras di sekolah dan sekitarnya 500 

9 
Membawa dan mengedarkan data pornograpi pada media penyimpanan data 

dan buku porno. 
500 

10 

Dengan sengaja mengubah, merusak, memalsukan raport, buku tatib atau 

dokumen lainnya dan memalsukan tanda tangan Orangtua, Guru, Kepala 

sekolah atau lainnya 

500 

11 
Berkelahi atau memukul orang/ siswa didalam maupun diluar lingkungan 

sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. 
400 

12 
Membawa dan merokok  di luar dan dalam sekolah dengan menggunakan 

pakaian seragam sekolah. 
250 

13 Merusak bangunan dan sarana prasarana sekolah. 250 

14 Berbohong / membuat pernyataan palsu. 250 

15 
Menerobos/ Meloncat pagar sekolah atau tidak masuk /keluar melewati 

pintu gerbang utama. 
100 

16 Tidur atau tidur-tiduran di dalam atau diluar kelas saat PBM. 100 

17 Bertato atau bertindik, Mengecat rambut selain warna hitam. 100 

18 
Meninggalkan pelajaran tanpa mendapat izin dari guru yang bertugas saat 

itu (cabut). 
75 

19 Terlambat/ tidak mengikuti Apel pagi / siang (pada hari sabtu). 10 

20 
Tidak melaksanakan shalat Zhuhur/Ashar/Jum’at berjamah bagi yang 

muslim dan tidak melaksanakan budi pekerti bagi siswa non muslim . 
10 

 

 

 

 

 

 


