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NO. JENIS PELANGGARAN DISIPLIN POSITIF 

I ASPEK SIKAP DAN KERAJINAN  

 
 

A 
1. 

ASPEK SIKAP 
 
Kehadiran Peserta Didik 
Terlambat datang ke sekolah 1-2 x  
 

 
 
Mengikuti pelajaran pada jam pertama dan  
melaksanakan tugas dari guru yang mengajar jam 
pertama 

 
 
 

 

Terlambat datang 3 x atau lebih 
 

Mengikuti pelajaran pada jam pertama dan  
melaksanakan tugas dari guru yang mengajar jam 
pertama 
Membuat surat pernyataan 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
 

2.  Terlambat pergantian pelajaran /istirahat. 
Menjalani tugas ringan dari guru yang 
bersangkutan 

B  Absensi Ketidakhadiran  

1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan  

 1  -  2  hari 
Diingatkan secara lisan oleh wali kelas dan Guru 
BK untuk menyerahkan surat keterangan. 

  3  hari atau lebih 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan. 

2. Tidak masuk ekstrakurikuler tanpa  keterangan  

 1  -  2 x 
Diingatkan secara lisan oleh wali kelas dan guru 
extrakurikuler. 

 3 x atau lebih 
Pemanggilan orangtua oleh wali kelas  untuk 
membuat surat pernyataan. 

3. 
Tidak mengikuti pelajaran Olah Raga/upacara tanpa 
keterangan  

 

 1  -  2  x 
Diingatkan secara lisan oleh wali kelas dan guru 
Olah Raga.  

  3 x atau lebih 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan. 

4. 
Meninggalkan pelajaran/pulang sebelum waktunya 
tanpa ijin guru yang mengajar / guru BK. 

Diingatkan secara lisan oleh guru yang mengajar/ 
guru BK 

 2  x atau lebih 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan. 

5. 
Tidak mengikuti kegiatan sekolah (peringatan hari 
besar / kegiatan lainnya) 

Membuat surat pernyataan 

6. 
Tidak membawa buku pelajaran/tidak mengerjakan 
tugas 

Melengkapi tugas dari guru mata pelajaran  

C  Kebersihan  

1.  Membuang sampah disembarang tempat. Diingatkan secara lisan, membersihkan 
2.  Mencorat-coret, menempel tulisan /gambar. Diingatkan secara lisan, membersihkan 

 ASPEK KERAJINAN (KERAPIAN)  

A Pakaian   

1. Tidak memakai seragam sekolah lengkap. 
Diingatkan secara lisan oleh guru BK, peserta 
didik diminta melengkapi seragam 

 2  x Pemberitahuan orang tua peserta didik 

 3 x atau lebih 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan. 

2. Memakai seragam sekolah tidak sesuai ketentuan. Diingatkan secara lisan oleh guru BK. 

 2  x Pemberitahuan orang tua peserta didik 

  3 x atau lebih 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan. 

SRA* 



3. 
Tidak memakai seragam OSIS lengkap waktu upacara 
(topi dan dasi) 

Diingatkan secara lisan dan melengkapi 

4. 
Tidak memakai seragam olah raga saat pelajaran Olah 
Raga. 

Diingatkan secara lisan oleh guru Olah Raga. 

 2  x Pemberitahuan orang tua peserta didik 

  3 x atau lebih 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan. 

5. Seragam sekolah/olah raga, dicorat-coret, digambar. 
 
Diingatkan secara lisan untuk dibersihkan. 
 

B. Penampilan  

1. Potongan rambut yang tidak sesuai ketentuan. 
Diingatkan secara lisan. 
Pemberitahuan orang tua peserta didik, untuk 
diperbaiki, dipotong (dirapikan) 

2. 
Memakai sepatu, tali sepatu, kaos kaki tidai sesuai 
ketentuan. 

Diingatkan secara lisan 

 2  x Pemberitahuan orang tua peserta didik 

 3 x atau lebih Pemanggilan orangtua peserta didik 
 

3. Memakai asesoris yang tidak pantas 
Diingatkan secara lisan, asesoris disimpan guru 
yang menangani  

4. 
Memakai perhiasan, make up berlebihan bagi peserta 
didik putri 

Diingatkan secara lisan, perhiasan disimpan guru 
yang menangani dan dapat diambil kembali hanya 
oleh orangtua/wali peserta didik, cuci muka 
sebelum mengikuti pelajaran. 

5. Kuku panjang/dicat, alis dibentuk 
Diingatkan secara lisan  
Kuku dipotong dan dibersihkan 

6. Bertato , lidah ditindik 

Diingatkan secara lisan, peserta didik diminta 
menghilangkan tato, tindik diserahkan ke guru 
BK atau wali kelas. 
Pemberitahuan orang tua peserta didik 

II.  ASPEK  PERILAKU  

1. 
Bertindak, berucap tidak sopan pada  : 
a. Teman 
b. Kepala sekolah, guru, karyawan,  orangtua 

 
Diingatkan secara lisan 
Pemberitahuan orang tua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

2. Provokator sekolah, memfitnah guru  
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

3. Provokator, memfitnah teman 
Diingatkan secara lisan 
Membuat surat pernyataan 

4. Membawa motor/mobil ke sekolah 
Diingatkan secara lisan 
Pemanggilan orangtua peserta didik 

5. Membawa barang, selain alat sekolah 
a. Kartu judi. 
b. Buku/gambar porno, video porno 
c. Senjata tajam 

Disimpan guru dan dapat diambil kembali hanya 
oleh orangtua/wali peserta didik. 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

6. Makan dan minum pada waktu pelajaran. Diingatkan secara lisan oleh guru mata pelajaran 

7. Membawa, menyimpan, membunyikan petasan. 
Diingatkan secara lisan, petasan diserahkan guru 
BK 
Membuat surat pernyataan  

8. Membuat gaduh/onar di lingkungan sekolah Diingatkan secara lisan 

 2  x 
Pemanggilan orang tua peserta didik 
Membuat surat pernyataan 

9. Melompat pagar, tembok/jendela sekolah. 
Diingatkan secara lisan 
Membuat surat pernyataan 

10. Mengejek teman, menimbulkan permusuhan. 
Diingatkan secara lisan 
Membuat surat pernyataan 

11. Membawa teman luar dengan tujuan negatif. 
Diingatkan secara lisan 
Membuat surat pernyataan 

12. Jajan saat jam pelajaran sekolah Diingatkan secara lisan 

13. 
 

Menghilangkan atau merusak buku 
sekolah/perpustakaan. 

Mengganti buku yang hilang dan memperbaiki 
buku yang rusak 



  14. 
Pergaulan bebas  : 
Pacaran dilingkungan sekolah 

 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

15. 
Membawa rokok atau vape, merokok di dalam /di luar 
sekolah. 

Diingatkan secara lisan, rokok atau vape 
diserahkan guru BK 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

16. Bermain judi di lingkungan sekolah 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai  

17. 
Mengunggah video, foto /kalimat yang tidak pantas di 
dunia maya  atau media sosial (Facebook,Twiter,WA, 
Instragram) 

Pemanggilan orangtua peserta didik 
Menghapus unggahan di media sosial 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

18. 
Membawa, menyimpan, mengedarkan, menggunakan 
obat-obatan terlarang/narkoba, mabuk, minum-
minuman keras dan sejenisnya. 

Dikembalikan kepada orangtua peserta didik 
(mengundurkan diri dari sekolah) 

19. Menikah / hamil / menghamili / asusila berat 
Dikembalikan kepada orangtua peserta didik 
(mengundurkan diri dari sekolah) 

III  ASPEK  BUDI  PEKERTI  

A Pemalsuan  

1. 
Memalsukan tanda tangan orangtua, guru dan kepala 
sekolah 

Diingatkan secara lisan 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

2. Memalsukan rapor 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 

3. Membuat laporan/keterangan palsu 
Diingatkan secara lisan 
Membuat surat pernyataan 

B Penipuan  

 Menyalahgunakan uang sekolah dan iuran lainnya. 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan 
Mengganti uang yang sudah disalahgunakan 

C Tindak  Kriminal  

1.  Pengrusakan, pemerasan dan pencurian 
Pemanggilan orangtua peserta didik 
Membuat surat pernyataan bermaterai 
Mengganti kerusakan atau kerugian 

2.  Perkelahian  :  

 a. Perencanaan 
b. Pengancaman 
c. Melakukan Pemukulan/penganiayaan 

 
 

d. Terlibat dalam perkelahian 
 
e. Tawuran 

 
f. Melakukan pemukulan dengan tangan orang 

lain. 
g. Berkelahi dengan memakai senjata 

 
h. Merencanakan pemukulan terhadap guru / 

karyawan 
i. Mengancam / menantang Kepala Sekolah / 

karyawan 
j. Melakukan pemukulan terhadap Kepala Sekolah 

/guru / karyawan 
k. Terlibat perkelahian dan mencamarkan nama 

baik sekolah. 

Diingatkan secara tertulis 
Membuat surat pernyataan 
Pemanggilan orangtua peserta didik, membuat 
surat pernyataan bermaterai. Mengganti biaya 
pengobatan 
Pemanggilan orangtua peserta didik, membuat 
surat pernyataan bermaterai 
Pemanggilan orangtua peserta didik, membuat 
surat pernyataan bermaterai 
Pemanggilan orangtua peserta didik, membuat 
surat pernyataan bermaterai 
Pemanggilan orangtua peserta didik, membuat 
surat pernyataan bermaterai. 
Dikembalikan kepada orangtua peserta didik 
(mengundurkan diri dari sekolah) 
Dikembalikan kepada orangtua peserta didik 
(mengundurkan diri dari sekolah) 
Dikembalikan kepada orangtua peserta didik 
(mengundurkan diri dari sekolah) 
Dikembalikan kepada orangtua peserta didik 
(mengundurkan diri dari sekolah) 

IV LAIN - LAIN  

 
Pelanggaran-pelanggaran lain yang belum tercantum 
dalam lampiran ini. 

Diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang akan 
ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah 
dikonsultasikan dengan Yayasan Institut 
Indonesia 48 Cabang Semarang 

 

 

 



KATEGORI PELANGGARAN 

       NO. KATEGORI PELANGGARAN KETERANGAN 

1. Ringan 
1. Peringatan lisan 
2. Pemberian tugas ringan 
3. Pernyataan tertulis peserta didik 

2. Sedang 
1. Pemanggilan Orangtua 
2. Pernyataan bermaterai 

3. Berat 
1. Skorsing 3 - 5 hari 
2. Mengundurkan diri (pindah sekolah) 

   

NO. JENIS  PRESTASI KETERANGAN 

1. 
PRESTASI AKADEMIS (peringkat 1, 2, 
dan 3 paralel) 

1. Penghargaan Prestasi Akademis : 
     Peringkat 1 bebas uang sekolah 6 bulan berikutnya 
     Peringkat 2 bebas uang sekolah 4 bulan berikutnya 
     Peringkat 3 bebas uang sekolah 2 bulan berikutnya 
     Ketiganya mendapat piagam prestasi dari sekolah 
2.  Foto prestasi peserta didik dipasang di mading prestasi 
     Spindo 
 

2. 

 
PRESTASI NON AKADEMIS  
(tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, 
Propinsi, Nasional dan Internasional) 

 
 

CATATAN  KHUSUS  : 

1. Untuk mendapatkan keringanan uang sekolah sebesar 10%  bagi peserta didik yang mempunyai kakak kandung  
sekolah di lingkungan Yayasan Institut Indonesia 48 Cabang Semarang, menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga 
(KK) orangtuanya ke Tata Usaha. 
 

2. Hadiah peringkat setiap semester ditetapkan berdasarkan peringkat paralel seluruh peserta didik. 
 

 
 
 
 

* Sekolah Ramah Anak 
 


