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PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH 
Jl. Meranti Bukit Sitabur Kel. Sicincin  

Kec. Payakumbuh Timur KP. 26233 NPSN 10303895 

 
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH 

Nomor : 420/0144/SMP.03/Pyk-2021 

TENTANG 

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

Menimbang:  

1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif 

diperlukan tata tertib bagi peserta didik. 

2. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik SMP Negeri 3 

Payakumbuh agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

Pertama : Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 3 Payakumbuh Tahun Pelajaran 

2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Kedua :  Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 3 Payakumbuh Tahun Pelajaran 

2021/2022 sebagaimana yang dimaksud dalam dictum pertama 

diberlakukan bagi semua peserta didik SMP Negeri 3 Payakumbuh. 

Ketiga :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika ada 

kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  : Payakumbuh 
Pada tanggal : 6 Juli 2021 
Kepala SMP Negeri 3 Payakumbuh 

M. ISRAL, S.Pd 
NIP. 197209072006041014 

Tembusan: 
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. 
2. Seluruh peserta didik SMP Negeri 3 Payakumbuh. 
3. Arsip 
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Lampiran Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Payakumbuh 

Nomor  :  420/0144/SMP.03/PYK-2021 
Tentang  : Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 3 Payakumbuh 

  Tahun Pelajaran 2021/2022 

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

BAB I 
Peraturan Umum 

Pasal 1 

1. Setiap peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. 
2. Setiap peserta didik wajib menghormati orang tua, guru dan orang lain baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 
3. Setiap peserta didik wajib belaku sopan, jujur dan bertanggung jawab terhadap 

tingkah laku atau perbuatannya. 

Pasal 2 

1. Pelanggaran atas hal-hal yang disebutkan diatas diberi teguran dan nasehat. 
2. Jika pelanggran dilakukan berulangkali maka khususnya diserahkan padal wali 

kelas untuk memperoleh pembinaan dari wali kelas dan membuat surat perjanjian 
tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi. 

3. Jika pelanggaran atas hal yang disebutkan diatas diulang kembali, maka orang 
tuanya dipanggil ke sekolah untuk penyelesaian selanjutnya. Jika tidak ada 
penyelesaian maka kasusnya diteruskan kepada guru Bimbingan Konseling. 

BAB II 
E T I K A 

Pasal 3 

1. Setiap peserta didik wajib hadir di sekolah  15 menit sebelum jam pelajaran 
dimulai. 

2. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah, di proses melalui guru piket dan 
dikenai sanksi membersihkan pekarangan sekolah atau belajar di perpustakaan 
atau lain-lain dan diizinkan masuk pada jam berikutnya. 

Pasal 4 

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti proses belajar mengajar (PBM). 
2. Setiap peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit atau hal-hal lain harus 

mengirimkan kabar melalui surat yang di tanda tangani orang tuanya. 

3. Setiap peserta didik yang  tidak hadir tanpa mengirimkan surat tidak diizinkan 
masuk belajar pada hari berikutnya sebelum ada proses penyelesaian dengan guru 
piket/ jemput orang tua/ membuat surat pernyataan. 

4. Setiap peserta didik yang hadir tanpa berita selama 3 hari berturut-turut ataupun 
tidak, dilakukan pemanggilan Orang Tua peserta didik yang bersangkutan oleh wali 
kelas. 

Pasal 5 

1. Setiap peserta didik dilarang berada di luar kelas (cabut) selama proses belajar 
mengajar berlangsung tanpa izin dari guru yang bersangkutan. 

2. Peserta didik diizinkan keluar kelas selama proses belajar  mengajar selama 5 
menit, dengan membawa kartu izin keluar kelas. 

3. Pelanggaran atas hal-hal yang disebutkan diatas diproses oleh guru yang 
bersangkutan. 
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4. Jika dilakukan berulang kali maka kasusnya diserahkan kepada wali kelas dan 
dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tidak akan melakukan perbuatan 
tersebut lagi. 

5. Jika pelanggaran atas hal yang disebutkan diatas diulang kembali maka orang 
tuanya dipanggil ke sekolah untuk penyelesaian selanjutnya. Jika tidak ada 
penyelesaian maka kasusnya diteruskan kepada guru Bimbingan Konseling. 

Pasal 6 

1. Setiap peserta didik dilarang membawa smart phone ke sekolah. 
2. Pelanggaran atas hal yang disebut di atas maka smart phone tersebut akan di ambil 

(disita) oleh sekolah, pengembalian hanya bisa melaluli orang tua peserta didik 
yang bersangkutan. 

3. Jika diulangi kembali maka smart phone disita dan dikembalikan setelah tamat 
dari SMP Negeri 3 Payakumbuh. 

Pasal 7 

1. Setiap peserta didik dilarang membawa senjata tajam, alat-alat, atau benda-benda 

yang tidak diperlukan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelanggaran hal di atas maka benda tersebut disita dan tidak dikembalikan. 

3. Jika barang tersebut merupakan barang berharga maka barang tersebut 

dikembalikan melalui orang tua dan dibuatkan surat perjanjian tidak akan 

membawanya lagi ke sekolah. 

4. Jika diulangi lagi maka barang tersebut disita oleh sekolah dan dikembalikan 

setelah tamat dari SMP Negeri 3 Payakumbuh. 

Pasal 8 

1. Setiap peserta didik dilarang  membawa buku cerita, gambar, CD, DVD, gambar 
lainnya yang berbau pornografi ke sekolah. 

2. Pelanggaran atas hal yang disebut di atas maka barang tersebut diambil oleh guru 
yang bersangkutan, diserahkan kepada wali kelas dan guru Bimbingan dan 
Konseling, dipanggil orang tuanya untuk penyelesaian. 

Pasal 9 

1. Setiap peserta didik dilarang berkelahi sesama ataupun dengan orang lain. 
2. Pelanggran atas hal yang diatas maka diproses melalui guru yang bersangkutan 

dengan wali kelas dan guru Bimbingan dan Konseling atau wakil kepala sekolah 
atau kepala sekolah dan dituangkan dalam surat perjanjian tidak akan melakukan 
perbuatan tersebut lagi dan ditanda tangani oleh  orang tuanya dipanggil untuk 
proses selanjutnya. 

3. Jika diulang kembali kasus yang sama maka orang tuanya dipanggil ke sekolah 
untuk proses selanjutnya. 

4. Seandainya kasusnya tidak juga terdapat penyelesaian maka diserahkan kepada 
pihak yang berwenang. 

Pasal 10 

1. Peserta didik laki-laki dilarang berambut panjang, pakai jabrik, atau dicat warna 
warni 

2. Pelanggran hal  tersebut tersebut diatas maka rambutnya akan dipotong langsung 
oleh guru yang bersangkutan. 

Pasal 11 

1. Peserta didik laki-laki dilarang memakai kalung, gelang, dan atau topi selain topi 
sekolah. 

2. Pelanggaran hal yang disebutkan diatas maka kalung atau gelang atau topinya  
diambil  langsung oleh guru yang bersangkutan dan tidak dikembalikan. 
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3. Peserta didik yang kehilangan kalung dan gelang yang merupakan barang berharga 
menjadi tanggung jawab peserta didik tersebut. 

4. Jika kalung atau gelang yang dipakai adalah barang berharga, maka 
pengembaliannya melalui orang tua yang disertai dengan surat perjanjian tidak 
mengulanginya lagi. 

5. Jika mengulangi perbuatan yang sama, maka kalung atau gelang berharga yang 
dipakai disita oleh sekolah dan dikembalikan setelah tamat dari SMP Negeri 3 
Payakumbuh. 

Pasal 12 

1. Peserta didik perempuan dilarang memakai perhiasan  (gelang atau kalung) yang 
terbuat dari emas ke sekolah. 

2. Peserta didik yang kehilangan gelang atau kalung yang merupakan barang 
berharga menjadi tanggung jawab peserta didik tersebut. 

3. Pelanggaran hal yang tersebut  di atas, maka perhiasannya diambil oleh guru yang 

bersangkutan dan dikembalikan melalui orang tua dengan surat perjanjian tidak 
akan mengulanginya lagi. 

4. Jika diulangi lagi, maka barang tersebut dikembalikan setelah tamat dari SMP 
Negeri 3 Payakumbuh. 

Pasal 13 

1. Setiap peserta didik dilarang melakukan kegiatan  porno aksi ataupun pergaulan 
bebas dimanapun berada. 

2. Pelanggran hal tersebut diatas, maka peserta didik tersebut dikembalikan kepada 
orang tuanya tanpa diberikan surat pindah. 

Pasal 14 

1. Setiap peserta didik dilarang melihat/melakukan permainan yang bersifat judi 
2. Pelanggaran hal tersebut diatas, maka peserta didik tersebut diberi pembinaan dan 

membuat surat perjanjian bermaterai Rp6.000,- diketahui oleh orang tuanya, di 
proses melalui wali kelas. 

3. Jika dilakukan berulang kali  maka peserta didik tersebut dikembalikan kepada 
orang tuanya dan diberi surat pindah 

Pasal 15 

1. Setiap peserta didik dilarang membawa atau merokok disekitar sekolah atau disaat  
berpakaian seragam sekolah. 

2. Pelanggaran hal tersebut diatas , maka peserta didik tersebut diberi pembinaan 
dan dituangkan dalam surat perjanjian (bermaterai Rp6.000,-) , tidak akan 
melakukan perbuatan tersebut lagi dan ditanda tangani oleh orang tuanya. 

3. Jika dilakukan kembali maka orang tuanya dipanggil untuk penyelesaian 
selanjutnya, dan kepada peserta didik tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. 

Pasal 16 

1. Setiap peserta didik dilarang membawa atau meminum minuman keras. 
2. Pelanggaran atas hal tersebut dikeluarkan dari sekolah. 

Pasal 17 

1. Setiap peserta didik dilarang membawa, memakai atau mengedarkan obat-obatan 
terlarang, psikotropika dan lain-lain sejenisnya dimanapun berada. 

2. Pelanggaran atas hal tersebut di atas dikeluarkan dari sekola, seandainya 
diperlukan dilaporkan kepada pihak berwajib. 
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Bab III 
PAKAIAN 

Pasal 18 

1. Hari Senin dan Selasa setiap peserta didik harus memakai baju warna putih, celana 

atau rok warna dongker dengan model yang telah ditentukan yaitu perempuan 

model baju kurung. 

2. Hari Rabu setiap peserta didik harus memakai baju batik, celana atau rok warna 

dongker dengan model yang telah ditentukan dan perempuannya berjilbab warna 

putih. 

3. Hari Kamis setiap peserta didik memakai pakaian pramuka nasional. 

4. Hari Jumat setiap peserta didik harus memakai baju muslim, atau baju koko 

dengan model yang telah ditentukan dan laki-laki celana warna hitam dan 

dianjurkan memakai peci nasional. 

5. Setiap peserta didik perempuan diwajibkan memakai jilbab warna putih hari Senin, 

Selasa, Rabu, jilbab warna ungu hari Jumat dan jilbab warna coklat sewaktu 

berpakaian pramuka). 

6. Peserta didik laki-laki tidak dibenarkan bercelana pensil (kaki celana minimal 20 

cm). 

7. Pelanggaran atas hal-hal tersebut di atas, maka peserta didik tersebut disuruh 

pulang kembali menukarnya dengan seragam yang telah ditentukan dan membuat 

perjanjian tertulis tidak akan mengulanginya lagi. 

8. Peserta didik yang membawa jaket ke sekolah, dilarang memakai jaket tersebut 

dilingkungan sekolah kecuali dalam keadaaan sakit. 

Pasal 19 

1. Setiap peserta didik harus memakai sepatu warna hitam dan kaus putih kecuali 

waktu berpakaian pramuka sepatu hitam dan kaus kaki hitam. 

2. Pelanggaran hal di atas, maka sepatu dan kaus kakinya diambil oleh guru/guru 

piket dan boleh diambil lagi setelah jam pelajaran habis dengan perjanjian tidak 

akan mengulanginya lagi serta kaus kakinya tidak dikembalikan. 

Pasal 20 

1. Setiap hari Senin atau hari-hari yang ditentukan, setiap peserta didik harus 

membawa topi dan dasi untuk dipakai sewaktu upacara bendera. 

2. Pelanggaran hal di atas, dikenakan sanksi yang ditentukan kemudian dan 

berjanjian tidak akan mengulanginya lagi. 

Bab IV 
PROSES BELAJAR MENGAJAR 

Pasal 21 

1. Selama proses belajar mengajar peserta didik dilarang berada di luar kelas kecuali 

untuk mata pelajaran tertentu yang proses belajar mengajarnya dilaksanakan di 

luar kelas. 

2. Pelanggaran atas hal tersebut, peserta didik tersebut diproses olah guru piket 

untuk dinasehati dan dicatat dalam buku laporan piket, jika dilakukan berulang 

kali maka peserta didik tersebut dipanggil orang tuanya. 
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Pasal 22 

1. Jika guru mata pelajaran berhalangan datang atau terlambat datang, maka ketua 

kelasnya harus melapor kepada guru piket. 

2. Kelas yang guru mata pelajarannya tidak hadir atau terlambat datang, wajib 

menjaga ketenangan dan ketertiban kelasnya. 

Bab V 
PROSES PENANGGULANGAN KASUS 

Pasal 23 

1. Peserta didik yang melanggar tata tertib diproses oleh guru mata pelajaran yang 

mengajar di kelas tersebut. 

2. Jika kasus di atas tidak dapat diselsesaikan oleh guru mata pelajaran, maka 

diteruskan kepada guru piket. 

3. Peserta didik yang melanggar tata tertib sebelum jam masuk berbunyi, jam 

istirahat, atau di saat pulang sekolah maka kasusnya diselesaikan oleh guru piket. 

4. Jika penyelesaian kasus oleh oleh guru piket tidak tuntas, maka diteruskan kepada 

guru bimbingan dan konseling. 

5. Jika belum tuntas juga maka diteruskan kepada wakil kepala sekolah, terakhir 

diselesaikan oleh kepala sekolah. 

Bab VI 
PENUTUP 

Pasal 24 

1. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

2. Jika terdapat kekeliruan dalam penyusunan tata tertib ini akan diperbaiki 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Payakumbuh 
Pada tanggal  : 6 Juli 2021 
Kepala SMP Negeri 3 Payakumbuh 

M. Isral, S.Pd 
NIP. 19720907 200604 1 014 

 
 
 
 
 


