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KEPUTUSAN KEPALA SD KANISIUS KADIROJO  
 

PERATURAN SEKOLAH  
NOMOR: 2391.2/SDKK/VII/2022 

TENTANG 
TATA TERTIB PESERTA DIDIK 

 
BAB I 

MASUK DAN PULANG SEKOLAH 
 

Pasal  1  
Waktu Kegiatan Belajar di Sekolah. 

 
a. Kegiatan belajar dimulai pukul 07.00 sampai selesai. 
b. Waktu berakhirnya belajar di sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan bersama 

menurut struktur kurikulum SD Kanisius Kadirojo 
c. Peserta didik hadir di sekolah paling lambat pukul 06.50  

 
Pasal  2  

Peserta Didik yang Terlambat 
Peserta didik yang terlambat datang di sekolah wajib melaporkan diri kepada Kepala Sekolah atau 

Guru Piket 
 

Pasal  3  
Piket Kelas 

a. Piket kelas diatur dan ditetapkan oleh pendidik (wali kelas) berdasarkan 
kesepakatan kelas. 

b. Peserta didik yang mendapat piket kelas harus datang pukul 06.30. 
c. Peserta didik wajib menjalankan piket kelas. 

Pasal  4  
Tanda Kegiatan (BEL) 

a. Setiap kegiatan yang merupakan kegiatan sekolah diberikan tanda untuk memulai 
dan mengakiri serta tanda-tanda lain misalnya istirahat. 

b. Tanda pengingat diatur dalam jadwal mata pelajaran dan kesepatan bersama untuk 
kepentingan tertentu. 

 
BAB II 

KEGIATAN SEKOLAH 
Pasal  5  

Kegiatan Belajar 
 

Kegiatan belajar berbentuk Jadwal Pelajaran yang  yang dibuat oleh guru kelas dengan 
memperhatikan Kurikulum SD Kanisius Kadirojo serta mempertimbangkan berbagai macam hal 

dan disetujui oleh dewan guru. 
Selama dalam masa pandemi covid-19 pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring/virtual 

hingga adanya perubahan dari dinas pendidikan Kabupaten Sleman dan Yayasan Kanisius 
 

Pasal  6  
Beban Belajar 

Setiap peserta didik wajib menyelesaikan beban belajar yang harus ditempuhnya sesuai dengan 
Kurikulum SD Kanisius Kadirojo. 
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Pasal  7  
Tugas Peserta Didik Berkaitan Tugas belajar 

 
a. Tugas utama peserta didik di SD Kanisius Kadirojo adalah belajar. 
b. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik sesuai dengan 

kelompok mata pelajaran yang diajarkan (kelompok Mata Pelajaran diatur dalam 
peraturan Badan Standar Nasional pendidikan) . 

c. Peserta didik wajib mengisi buku refleksi sesuai kesepakatan Yasasan kanisius 
cabang Yogyakarta. 

d. Peserta didik wajib mengkuti kegiatan belajar dengan tertib, bersikap sopan kepada 
sispa saa dan kapan saja. 

e. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran pendidikan Agama Katolik sesuai peraturan 
yang berlaku (dalam hal ini adalah kebijakan Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta 
dan Badan Kerjasama Sekolah Yayasan Pendidikan Katolik Yogyakarta). 

 
Pasal  8  

Tugas Peserta Didik Berkaitan 7 K 
a. Yang dimaksud dengan 7 K yaitu Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, 

Kekeluargaan, Kerindangan, dan kesehatan. 
b. Peserta didik ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 7 K dan  menunjukkan 

sikap yang mencerminkan 7 K antara lain: 
1) Parkir sepeda di tempat yang telah disedikan dan dikunci  
2) Menaruh sampah di tempatnya. 
3) Merawat tanaman sekolah dan Lingkungan Hidup. 
4) Melaksanakan piket kelas. 
5) Mebudayakan hidup sehat dan berolahraga secara teratur. 
6) Menjalin kerja sama yang baik dengan teman dan orang lain. 
7) Menengok teman yang sakit. 
8) dsb 
Bentuk anjuran  yang belum termuat dalam peraturan sekolah yang memerlukan 
tindak lanjut dibicarakan melalui rapat dewan guru dan komite sekolah. 

c. Berkaitan dengan 7 K peserta didik dilarang: 
1) Memakai perhiasan yang berharga mahal (perhiasan emas, Berlian, mutiara, 

dsb). 
2) Membawa uang saku berlebihan. 
3) Membawa alat permainan yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar di 

sekolah. 
4) Membawa alat pemaianan yang yang mahal 
5) Membawa alat permaianan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan 

orang lain. 
6) Bermain permaianan yang membahayakan. 
7) Bermain yang mengarah ke perjudian. 
8) Bermain di luar halaman sekolah. 
9) Mengambil barang milik orang lain yang bukan menjadi haknya. 
10) Membuat keributan. 
11) Berkelahi dengan alasan apapun. 
12) Mencorat-coret tembok. 
13) Membuang sampah sembarangan. 
14) Menyimpan sampah di laci kelas. 
15) Mengendarai sepeda dari kanopi sampai tempat parkir. 
16) Memakai kendaraan bermotor. 
17) Membawa rokok maupun merokok. 
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18) Membawa minuman dan minum minuman yang memiliki kadar alkohol diatas 
batas normal. 

19) Membawa dan menggunakan Narkotika 
20) Terlibat tindakan kriminal. 
21) Membeli makanan selain di kantin sekolah. 
22) Membawa handphone (HP) atau peralatan elektronika lain yang tidak 

berkaiatan dngan kegiatan belajar. 
23) dsb 
Bentuk larangan yang belum termuat dalam peraturan sekolah yang memerlukan 
tindak lanjut dibicarakan melalui rapat dewan guru dan komite sekolah. 
 

Pasal  9  
Kegiatan Ektrakurikuler 

a. Kegiatan ektrakurikuler dibagi menjadi 2 jenis yaitu:  
1) Krida  
2) Latihan/lomba kebebakatan/prestasi 

b. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ektakurikuler yang bersifat wajib. 
c. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ektrakurikuler yang menjadi pilihannya. 

 
Pasal  10  

Kegiatan Pembiasaan 
a. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan pembiasaan di sekolah. 
b. Kegiatan pembiaasaan diatur dan ditetapkan melalui rapat dewan guru. 
c. Kegiatan pembiasan dapat berubah jika diperlukan melalui kesepatan bersama 

dewan guru. 
d. Kegiatan pembiasaan menyesuaikan dengan tradisi kebiasaan Katolik. 

 
Pasal  11     

Kegiatan Bersifat Nasional 
 

a. Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera yang dilaksanakan setian setiap hari 
Senin dan Hari Besar Nasional. 

b. Petugas Upacara harus menyiapakan diri minimal 1 hari sebelum pelaksanaan 
Upacara. 

c. Peringatan hari-hari besar dilakukan dalam berbagai macam menyesuaikan kondisi 
dan situasi sekolah. 

BAB III 
SERAGAM SEKOLAH 

Pasal  12  
Pakaian 

a. Hari Senin dan Selasa memakai seragam putih merah 
b. Hari Rabu dan Kamis memakai seragam identitas sekolah atasan putih dan bawahan 

kotak kotak. 
c. Hari Jumat memakai batik Kanisius dan bawahan biru dongker, terkecuali ada 

agenda Pramuka, menggunakan pakaian pramuka lengkap. 
d. Setiap tanggal 2 memakai batik Kadirojo 
e. Kegiatan ektrakurikuler Pramuka memakai seragam pramuka lengkap, sesuai 

dengan peraturan Kwarnas terbaru 
f. Kegiatan ektrakurikuler mengenakan pakaian yang sopan dan yang bersifat 

olahraga atau mengenakan pakaian oleh raga. 
g. Kegiatan olah raga yang termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan kesehatan wajib memakai seragam olahraga. 
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Pasal  13  
Kelengkapan Pakaian 

a. Hari Senin  mengenakan seragam lengkap, dasi, ikat pinggang warna hitam, sepatu 
warna hitam, kaos kaki warna putih, dan khusus untuk untuk upacara bendera 
memakai topi (ketentuan pada lampiran). 

b. Setiap hari memakai masker sesuai anjuran pemerintah 
c. Kegiatan ektrakurikuler pramukan memakai setangan leher, topi pramuka dan 

kelengkapan lain sesuai peraturan Kwarnas. 
d. Tanda Penghargaan pramuka dipasang pada pakaian pramuka apabila telah 

menyelesaikan syarat kecakapan umum atau syarat kecakapan khusus dan  syarat 
pramuka Garuda serta penghargaan dari lembaga terkait. 
 

 
BAB III 

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 
Pasal  14  

Ketuntasan belajar 
a. Peserta didik dinyatakan tuntas belajar setiap mata pelajaran apabila hasil belajar 

mencapai atau melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   
b. Penetapan KKM mempertimbangkan Karakteritik Mata Pelajaran (Kompleksitas), 

Kondisi Satuan Pendidikan (Daya Dukung) dan Karakteristik Peserta Didik (Intake) 
 

Pasal  15  
Kenaikan Kelas dan kelulusan 

a. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah sesuai 
peraturan yang berlaku ( tertera dalam kurikulum dan peraturan akademik) 

b. Peserta didik yang telah memenuhi syarat dapat dinyatakan naik kelas dan lulus 
melalui keputusan rapat dewan guru. 

c. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila berada pada semester akhir (semester 
genap) untuk tahun ajaran berjalan. 

d. Peserta didik dinyatakan lulus apabila berada pada semester akhir (12) kelas VI. 
 

Pasal  16  
Pelaporan Hasil Belajar 

a. Hasil belajar peserta didik perlu diketahui oleh orang tua atau wali peserta didik. 
b. Laporan hasil belajar berupa raport diberikan kepada peserta didik setiap akhir 

semester. 
c. Laporan hasil kelulusan termuat dalam bentuk Ijasah, Surat Keterangan Hasil Ujian 

Nasional dan surat keteranagn lain yang terkait. 
 

 
BAB V 

PERIJINAN 
 

Pasal  17  
Kegiatan di Sekolah 

Selama jam sekolah, peserta didik tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah tanpa ijin 
dari guru kelas, guru piket dan kepala sekolah 
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Pasal  18  

Ijin Sakit 
Apabila peserta didik tidak masuk sekolah dikarenakan sakit lebih dari 2 hari harus ada surat 
keterangan dari orang tua atau wali peserta didik atau dari dkter yang dapat dipertanggung 

jawabkan 
 
 

Pasal  19  
Ijin Keperluan Penting 

Apabila ada keperluan penting (keluarga) yang memerlukan kehadiran peserta didik sehingga 
peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan belajar, maka orang tua/wali harus meminta ijin 

kepada guru kelas atau kepala sekolah. 
 

Pasal  20  
Ijin Tanpa Keterangan 

Apabila peserta didik tidak hadir tanpa keterangan yang jelas pihak sekolah perlu mencari 
informasi. 

 
Pasal  21  

Bentuk Perijian 
a. Lisan dengan menemui guru kelas atau kepala sekolah. 
b. Surat yang ditujukkan kepada sekolah oleh orang tua/wali. 
c. Surat resmi dari lembaga atau instansi. 
d. Ijin dapat disampaikan kepada sekolah setelah peserta didik  masuk sekolah apabila 

orang tua/wali atau peserta didik tidak memberitahukan informasi sebelumnya 
(dalam keadaan darurat, genting, dan tidak dapat digantikan). 
 

BAB VI 
KEGIATAN BELAJAR TAMBAHAN 

 
Pasal  22  

Bentuk Kegiatan 
Kegiatan belajar tambahan diberikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan bahan ajar yang 

belum selesai. 
 

Pasal  23  
Tempat Kegiatan 

Kegiatan tambahan belajar dilaksanakan di sekolah. 
 

Pasal  24  
Waktu Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. 
 

Pasal  25  
Larangan 

Peserta didik tidak diperkenankan les privat pada guru kelas yang bersangkutan. 
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BAB VII 
UANG SEKOLAH 

 
Pasal  26  

Biaya Sekolah 
a. Peserta didik wajib membayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 
b. Peserta didik yang belum melunasi pembayaran pada waktu yang ditentukan 

diharapakan membawa surat keterangan dari orang tua. 
 

Pasal  27  
Beasiswa 

Peserta didik yang megalami kesulitan dalam biaya sekolah dapat mengajukan beasiswa pada 
pihak ketiga melalui yang berkerja sama dengan sekolah. Waktu pengajuan beasiswa dan 

pencairan serta mekanisme diatur oleh pihak ketiga dan sekolah berperan sebagai 
administratator dan fasilitator. 

 
BAB VIII 

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 
Pasal  28  

Hak dan Tanggung jawab 
a. Sarana dan prasarana sekolah sepenuhnya adalah milik Yayasan Kanisius. 
b. Semua warga sekolah berhak menggunakan serta  bertanggung jawab sarana dan 

prasarana yang dimiliki sekolah. 
c. Peserta didik yang menggunakan sarana dan prasarana sekolah harus mendapat 

pendampingan dari guru yang berkompeten di bidangnya. 
d. Penggunaan sarana dan prasarana sekolah telah diatur dalam aturan tersendiri 

sesuai keperluan.  
 

BAB IX 
PERAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT 

 
Pasal  29  

 Peran Orang Tua/ Wali Peserta Didik 
 

Orang tua atau wali peserta didik memiliki tanggung jawab untuk memberi pendampingan 
peserta didik diluar kegiatan sekolah dan menyampikan kepada sekolah apabila mendapat 

perlakuan kurang baik selama di sekolah dan kegiatan sekolah. 
 

Pasal  30  
Peran Masyarakat 

a. Salah satu peran bentuk peran masyarakat dalam pengembangan sekolah adalah 
komite sekolah. 

b. Masyarakat memiliki peran yang strategis bagi sekolah, oleh sebab itu masyarakat 
dapat menyampaikan kepada sekolah  masukan, saran, kritikan maupun pendapat 
untuk pengembangan sekolah. 
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BAB X 
SANKSI 

 
Pasal  31  

Pemberian Sanksi oleh Sekolah 
Pemberian sangksi terhadap peserta didik diberikan melalui rapat dewan guru dan bila 

diperlukan dapat memanggil orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan untuk menemukan 
jalan keluar 

 
 
 

Pasal  32  
Sanksi Ringan 

Apabila Peserta didik melanggar peraturan sekolah tang sifatnya ringan yang bersangkutan dapat 
diberikan: 

a. Peringatan lisan 
b. Peringatan tertulis 

 
Pasal  33  

Sanksi Berat 
Apabila Peserta didik melanggar peraturan sekolah tang sifatnya berat  yang bersangkutan dapat 

diberikan: 
a. skorsing 
b. Dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik 

 
Pasal  34  

Sanksi Lain 
Peserta didik di serahkan pada lembaga atau instansi lain yang memiliki kewenangan 

menyelesaikan permasalahan dan peserta didik yang bersangkutan secara langsung bukan lagi 
menjadi peserta didik SD Kanisius Kadirojo 

 
Pasal 35 

Penghargaan 
Peserta didik yang menjalankan Tata Tertib dengan baik akan diberikan penghargaan 
berupa: 

a. Pujian 
b. Predikat dalam Raport Minimal Baik untuk sikap dan kepribadian 
c. Mendapat bintang kelas 
d. Memimpin teman untuk suatu kegiatan out door 

 
 

Pasal 36 
Kesepakatan Kelas 

a. Setiap kelas memiliki kesepakatan kelas masing-masing 
b. Penyusunan kesepakatan kelas dengan mengedepankan  demokrasi dan keadilan 

 
BAB XI 

PENUTUP 
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Pasal 37 
Lain-Lain 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudia. 

 
 

Ditetapkan di Sleman 
Tanggal 1 Juli 2022 
 
Kepala SD Kanisius Kadirojo 
 
     
 
ANDRIAS YANCE EKO SUTOPO, S. Pd. 


