
BUKU SAKU



Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kewajiban Siswa

Setiap siswa wajib :

1. Mempunyai dan membawa buku saku setiap mengikuti kegiatan di sekolah

2. Memahami, menghayati, dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum 

dalam buku saku.

3. Mau mengingatkan dan diingatkan  oleh semua teman satu kelas maupun satu 

sekolah kalau ada perbuatan yang menyalahi peraturan sekolah.

4. Memperhatikan dan melaksanakan nasehat atau peringatan  dari Bapak / Ibu 

Guru dan Staf Tata Usaha SMP Negeri 3 Bonang

5. Membawa perlengkapan untuk Shalat.

6. Turut  memelihara  sarana  dan  prasarana  kelas  /  sekolah  dan  menjaga 

kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan, 

7. Menjaga  keindahan  kelas  dengan  tidak  mencorat  coret  dinding  kelas  dan 

sekolah. 

8. Menerima  dan  melaksanakan  segala  sanksi  dengan  penuh  kesadaran  dan 

tanggung jawab sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 2

Apabila buku saku siswa hilang atau rusak, siswa yang bersangkutan segera melapor 

selambat-lambatnya 1 minggu kepada wali kelas atau Guru BK untuk mendapatkan 

gantinya

Bab II



PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 3

Proses Pembelajaran

1. Siswa  harus  berada  di  sekolah  10  menit  sebelum  jam  pelajaran  pertama 

dimulai.

2. Bila  bel  masuk  telah  berbunyi,  semua  siswa  berbaris  di  depan  kelas  dan 

masuk ke kelas dengan tenang dan tertib.

3. Siswa yang  karena  sesuatu  hal  terlambat  datang ke sekolah  diperbolehkan 

masuk ke dalam kelas setelah mendapatkan izin dari Guru BK / Guru Piket.

4. Siswa  yang  berhalangan  masuk  sekolah  karena  sakit  atau  alasan  lainnya, 

diwajibkan menyampaikan surat ke sekolah yang ditanda tangani oleh orang tua / 

wali murid. 

Pasal 4

Waktu Belajar

1. Jam belajar bagi siswa SMP Negeri 3 Bonang diatur sebagai berikut :

a. Pelajaran dimulai jam 07.00 dan berakhir jam 12.25.

b. Pada hari Jum’at pelajaran berakhir jam 10.50.

2. Pada waktu Guru memasuki kelas dan memberi salam siswa wajib menjawab 

salam.

3. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan kelas saat  pembelajaran berlangsung 

kecuali mendapat izin dari guru pengajar

4. Siswa wajib  mengerjakan tugas-tugas  akademis  dan pekerjaan rumah (PR) 

yang diberikan oleh Bapak / Ibu Guru.

5. Siswa pulang sekolah setelah pelajaran selesai.



6. Siswa yang karena sakit dan harus pulang harus minta izin kepada Guru BK / 

Guru Piket.

Pasal 5

Waktu istirahat

1. Selama proses pembelajaran terdapat dua kali waktu istirahat.

2. Waktu untuk istirahat pertama dan kedua masing-masing selama 15 menit

3. Siswa tidak dibenarkan  membeli makanan dan minuman di luar lingkungan 

sekolah selama masa istirahat.

Pasal 6

Pelaksanaan Shalat Fardhu

1. Semua siswa dianjurkan shalat Duhur berjamaah di sekolah.

2. Siswa dengan sungguh-sungguh dan dengan kesadaran tinggi melaksanakan 

program sholat berjamaah di sekolah.

Bab III

KERAPIAN

Pasal 7

Penampilan siswa

1. Rambut  untuk  siswa  putra  dicukur  rapi,  tidak  mengenai  telinga  dan  tidak 

mengenai alis.

2. Siswa putra wajib memakai celana panjang dan siswa putri wajib memakai 

rok panjang dengan anjuran mengenakan kerudung / jilbab.

3. Siswa tidak dibenarkan berambut yang tidak sesuai dengan warna aslinya.



4. Siswa tidak dibenarkan membawa atau memakai perhiasan / asesoris dalam 

bentuk emas / barang yang mahal.

Pasal 8

Seragam Sekolah

1. Hari Senin – Kamis:

a. Baju hem putih lengkap dengan atributnya.

b. Celana panjang warna biru untuk putra, rok panjang warna biru untuk 

putri.

c. Sepatu hitam polos dan kaos kaki warna putih.

2. Hari Jumat – Sabtu :

a. Baju hem coklat (Pramuka) lengkap dengan atributnya.

b. Celana panjang warna  coklat untuk putra, rok panjang warna coklat 

untuk putri.

c. Sepatu warna hitam, kaos kaki warna hitam.

Bab IV

TRANSPORTASI

Pasal 9

Transportasi ke sekolah

1. Siswa tidak dibenarkan mengendarai  sepeda motor  sendiri  untuk tujuan ke 

sekolah

2. Bagi  siswa  yang  membawa  sepeda  wajib  diparkir  ditempat  yang  telah 

ditentukan.



Bab V

KELENGKAPAN KELAS

Pasal 10

Pengurus Kelas

1. Setiap kelas wajib memiliki pengurus kelas yang paling tidak terdiri dari:

a. Ketua kelas

b. Wakil ketua kelas

c. Sekretaris

d. Wakil Sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil Bendahara

g. Pembantu umum

2. Pengurus kelas berkewajiban mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan 

dengan keberadaan kelasnya kepada wali kelas.

3. Anggota kelas berkewajiban untuk mendukung seluruh kegiatan kelas.

4. Setiap kelas wajib memiliki  dana /  kas kelas melalui  iuran sukarela  sesuai 

dengan kesepakatan anggota kelas dan sepengetahuan wali kelas.

5. Masa  bakti  pengurus  kelas  adalah  1  semester  dan  dapat  dipilih  kembali 

apabila dipandang perlu.

6. Pengurus  kelas  bersama  wali  kelas  berkewajiban  membuat,  memiliki,  dan 

melengkapi kelas yang terdiri dari:

a. Tata Tertib Siswa

b. Daftar pengurus kelas

c. Daftar piket

d. Jadwal pelajaran

e. Denah kelas dilengkapi dengan Foto ( Dilaminating )

f. Data siswa secara menyeluruh



g. Daftar Inventaris Ruangan

h. Gambar Burung Garuda

i. Gambar Presiden dan Wakil Presiden

j. Gambar Pahlawan atau gambar lainnya

k. Taplak meja dan vas bunga ( Harus ada setiap hari belajar ), 

l. Seperangkat alat kebersihan

m. Penggaris panjang, penghapus, dan tempat kapur

Pasal 11

Petugas Piket

1. Setiap siswa wajib menjalankan tugas piket sesuai dengan jadwal yang telah 

dibuat.

2. Jadwal piket diatur oleh wali kelas.

3. Tugas pokok petugas piket adalah menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, 

keindahan, dan kekeluargaan kelas.

Bab VI

UPACARA

Pasal 12

Upacara Bendera

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin atau hari-hari 

Nasional yang telah ditetapkan.

2. Peserta upacara berkewajiban mengikuti upacara dengan tertib dan hidmat.

Bab VII

EKSTRAKURIKULER



Pasal 13

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Semua siswa kelas VII wajib mengikuti ekstra kurikuler Pramuka.

2. Setiap siswa harus memilih salah satu jenis kegiatan ekstra kurikuler pilihan 

yang diadakan oleh sekolah

3. Setiap  jenis  kegiatan  ekstra  kurikuler  baik  Wajib  maupun  Pilihan  nilainya 

akan dimasukkan ke dalam raport.

4. Setiap  siswa  wajib  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  telah  dipilih 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

5. Jenis  kegiatan  ekstra  kurikuler  yang  diselenggarakan  di  SMP  Negeri  3 

Bonang adalah:

a. Wajib (bagi kelas VII)

• Pramuka

b. Pilihan (bagi kelas VII, VIII, dan IX)

• Palang Merah Remaja

• Komputer 

• Bimbingan Belajar

• Kaligrafi

• Menjahit

Bab VIII

 KETERTIBAN

Pasal 14

Keamanan Sekolah



1. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan kelas / sekolah selama jam pelajaran 

berlangsung tanpa seizin guru pengajar atau guru piket.

2. Siswa dilarang membawa senjata tajam ke sekolah.

3. Siswa tidak  diperbolehkan membawa alat-alat permainan yang mengarah ke 

perjudian.

4. Siswa dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah.

5. Siswa tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya 

secara langsung dengan pembelajaran di sekolah.

6. Siswa dilarang melakukan pemerasan atau pencurian.

Pasal 15

Etika

Setiap siswa dimanapun berada berkewajiban :

1. Selalu menjaga nama baik sekolah.

2. Selalu hormat dan patuh kepada guru, karyawan, dan orang tua.

3. Selalu mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat.

4. Hormat dan sopan kepada setiap tamu yang datang ke sekolah.

Bab IX 

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum / tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.



HIMBAUAN KEPADA ORANG TUA / WALI MURID

Setiap Orang Tua / Wali Murid:

1. Berkewajiban mendukung program sekolah yang telah disepakati oleh komite 

sekolah.

2. Tidak  dibenarkan  berada  di  lingkungan  sekolah  /  kelas  pada  saat  proses 

pembelajaran berlangsung kecuali ada kepentingan dengan sekolah.

3. Mengenakan pakaian yang rapi dan tertib ketika berkepentingan dengan pihak 

sekolah.

4. Kritik, saran, dan usul disampaikan dengan santun dan sopan kepada sekolah 

secara  langsung  (kepada  Guru  atau  Kepala  Sekolah)  ataupun  melalui  Komite 

Sekolah.

5. Bila memerlukan informasi tentang sekolah, diperbolehkan langsung bertemu 

kepada Guru atau Kepala Sekolah.

6. Sanggup menghadiri pertemuan-pertemuan baik yang diadakan oleh sekolah 

maupun oleh Komite Sekolah.

7. Bila putra-putrinya tidak masuk sekolah karena alasan tertentu harus berkirim 

surat atau memberitahukan secara lisan kepada guru atau wali kelasnya..

8. Bila putra-putrinya bermasalah dan mendapat panggilan untuk menghadap ke 

sekolah,  orang tua harus meluangkan waktu untuk bisa datang ke sekolah dan 

tidak diwakilkan.

Bonang,    Juli 2010

Kepala SMP Negeri 3 Bonang

Drs. Murman, M.Pd.
NIP 19690125 199512 1 005


