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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Tanggal  : 

Lokasi  : 

     No. Aspek Yang Diamati Keterangan 

1.  Lokasi sekolah  

2.  Kondisi fisik sekolah  

3.  Interaksi antar siswa, guru, kepala 

sekolah dan karyawan 

 

4.  Perilaku warga sekolah dalam 

menjaga kebersihan 

 

5.  Fasilitas di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul 

 

6.  Tata ruang di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul 

 

7.  Tata Tertib di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul 

 

8.  Slogan-slogan, kata-kata bijak, 

dan visi misi di SMA Negeri 1 

Jetis Bantul 

 

9.  Kegiatan keagamaan dan hari  

 



109 
 

besar lainnya yang dilakukan 

warga sekolah. 

10.  Sanksi pelanggaran tata tertib di 

SMA Negeri 1 Jetis Bantul 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Nama    : 

Jabatan    : 

Usia    : 

Alamat    : 

Tanggal/pukul wawancara : 

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 

Jetis Bantul? 

2. Menurut anda, bagaimana lokasi dan kondisi bangunan SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul? 

3. Fasilitas apa saja yang tersedia di SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

4. Apakah fasilitas yang ada tersebut sudah dimanfaatkan secara optimal? 

5. Selama anda menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan 

untuk memperbaiki SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

6. Apakah anda berangkat maupun meninggalkan sekolah sesuai dengan aturan 

yang ada? 

7. Selama ini program-program apa saja yang sudah terlaksana di sekolah dan 

bagaimana hasil maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut? 

8. Sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan, bagaimana rencana program 

sekolah ke depan dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai? 
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9. Untuk saat ini program apa yang sedang berlangsung di sekolah dan hasilnya 

seperti apa? 

10. Sebagai sekolah adiwiyata, kebijakan apa yang anda berikan untuk menjaga 

kelestarian, kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah? 

11. Menurut anda, apakah dengan dinobatkan sekolah ini sebagai sekolah yang 

berwawasan lingkungan menjadikan warga sekolah, khususnya siswa lebih 

peduli terhadap lingkungan? 

12. Menurut anda, apa yang menjadi ciri khas dari SMA N 1 Jetis Bantul? 

13. Apa tujuan pemasangan slogan-slogan maupun kata-kata di lingkungan 

sekolah? 

14. Apakah peraturan yang ada di sekolah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh 

warga sekolah? 

15. Apakah kondisi lingkungan sekolah yang ada sudah mendukung kenyamanan 

anda dalam bekerja? 

16. Kebijakan apa yang anda lakukan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah? 

17. Bagaimana pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran dan nilai positif 

lainnya di sekolah? 

18. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar peraturan di SMA 

Negeri 1 Jetis Bantul? 

19. Bagaimana anda memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah agar 

dapat menjalankan peraturan yang ada dengan penuh kesadaran? 

20. Bagaimana anda menjaga hubungan yang baik dengan guru, karyawan 

maupun siswa? 
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21. Bagaimana penerapan nilai toleransi dan kerukunan antar warga sekolah di 

SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

22. Apakah anda memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang telah 

diraih oleh SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

23. Dukungan apa yang anda berikan dalam menciptakan dan mengembangkan 

kultur positif yang ada dalam setiap kegiatan sekolah? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU  

Nama    : 

Jabatan    : 

Usia    : 

Alamat    : 

Tanggal/pukul wawancara : 

 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

2. Menurut anda, bagaimana lokasi dan kondisi bangunan SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul? 

3. Apakah anda setiap kali mengajar selalu membuat media pembelajaran? 

4. Sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan, apakah setiap mengajar anda 

selalu menyisipkan nilai-nilai tentang lingkungan dalam pembelajaran? 

5. Selama anda bekerja di sini, inovasi apa yang anda berikan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang tata letak maupun tata ruang di SMA 

Negeri 1 Jetis Bantul? 

7. Apakah sekolah mempunyai kegiatan khusus untuk memperingati hari-hari 

besar, dan bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan kegiatan tersebut? 

8. Sebagai sekolah berwawasan lingkungan, upayaapa yang anda berikan untuk 

menjaga kelestarian, kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah? 

9. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA N 1 Jetis Bantul? 
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10. Apakah di sekolah ini terdapat forum atau ekstrakurikuler yang berhubungan 

dengan lingkungan? 

11. Menurut anda, apakah dengan dinobatkan sekolah ini sebagai sekolah yang 

berwawasan lingkungan menjadikan warga sekolah, khususnya siswa lebih 

peduli terhadap lingkungan? 

12. Menurut anda, apa yang menjadi ciri khas dari SMA N 1 Jetis Bantul? 

13. Apa tujuan pemasangan slogan-slogan maupun kata-kata di lingkungan 

sekolah? 

14. Apakah peraturan yang ada di sekolah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh 

warga sekolah? 

15. Apakah kondisi lingkungan sekolah yang ada sudah mendukung kenyamanan 

anda dalam bekerja maupun dalam proses belajar mengajar? 

16. Apakah anda selalu tepat waktu dan sesuai dengan jam mengajar anda? 

17. Apakah anda berangkat maupun meninggalkan sekolah sesuai dengan aturan 

yang ada? 

18. Bagaimana pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran dan nilai positif 

lainnya ketika di dalam kelas maupun di luar kelas? 

19. Apakah ada kerjasama antara antar warga sekolah dalam mewujudkan 

kegiatan pembelajaran yang kondusif di sekolah? 

20. Bagaimana anda memotivasi siswa dalam meraih prestasi? 

21. Bagaimana anda menjaga hubungan yang baik dengan kepala sekolah, guru, 

karyawan maupun siswa? 
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22. Bagaimana penerapan nilai toleransi dan kerukunan antar warga sekolah di 

SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

24. Apakah anda memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang telah 

diraih oleh siswa? 

25. Dukungan apa yang anda berikan dalam menciptakan dan mengembangkan 

kultur positif yang ada dalam setiap kegiatan sekolah? 

26. Strategi apa yang anda lakukan untuk membentuk karakter siswa yang positif 

sesuai dengan nilai dan norma sekolah? 

27. Bagaimana anda memotivasi siswa agar selalu menaati peraturan yang ada 

dengan penuh kesadaran? 
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PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN  

 

Nama    : 

Alamat    :  

Usia    : 

Tanggal/pukul wawancara : 

1. Sudah berapa lama anda bekerja di SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

2. Menurut anda, bagaimana lokasi dan kondisi bangunan SMA Negeri 1 

Jetis Bantul? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang tata letak maupun tata ruang di SMA 

Negeri 1 Jetis Bantul? 

4. Selama anda bekerja di sini, usaha apa yang anda berikan sebagai bagian 

dari warga sekolah untuk memajukan SMA ini? 

5. Tugas apa saja yang biasa anda kerjakan saat bekerja? 

6. Pukul berapa anda datang ke sekolah ini? 

7. Pukul berapa anda meninggalkan sekolah? 

8. Apakah sekolah mempunyai kegiatan khusus untuk memperingati hari-

hari besar, dan bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan kegiatan 

tersebut? 

9. Sebagai sekolah berwawasan lingkungan, upayaapa yang anda berikan 

untuk menjaga kelestarian, kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah? 
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10. Menurut anda, apakah dengan dinobatkan sekolah ini sebagai sekolah 

yang berwawasan lingkungan menjadikan warga sekolah, khususnya siswa 

lebih peduli terhadap lingkungan? 

11. Menurut anda, apa yang menjadi ciri khas dari SMA N 1 Jetis Bantul? 

12. Apa tujuan pemasangan slogan-slogan maupun kata-kata di lingkungan 

sekolah? 

13. Apakah peraturan yang ada di sekolah sudah dilaksanakan sepenuhnya 

oleh warga sekolah? 

14. Apakah kondisi lingkungan sekolah yang ada sudah mendukung 

kenyamanan anda dalam bekerja? 

15. Menurut anda bagaimana pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran 

dan nilai positif lainnya di sekolah ini? 

16. Apakah ada kerjasama antara antarwarga sekolah dalam mewujudkan 

kegiatan pembelajaran yang kondusif di sekolah? 

17. Bagaimana anda menjaga hubungan yang baik dengan kepala sekolah, 

guru,siswa, maupun sesama karyawan? 

18. Apakah anda selalu memberikan pelayanan yang maksimal? 

19. Menurut anda pelayanan yang baik itu yang seperti apa? 

20. Apakah anda sering melihat warga sekolah, khususnya siswa yang tidak 

tertib terhadap aturan sekolah? 

21. Menurut anda, apakah siswa di SMA ini selalu menjaga kebersihan 

lingkungan? 
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22. Menurut anda bagaimana penerapan nilai toleransi dan kerukunan antar 

warga sekolah di SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

Nama    : 

Kelas    : 

Alamat    : 

Tanggal/pukul wawancara : 

1. Bagaimana menurut anda tentang lokasi maupun bangunan di SMA Negeri 1 

Jetis Bantul? 

2. Apa yang anda rasakan saat pertama kali memasuki SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul? 

3. Bagaimana menurut anda tentang tata ruang dan kelas yang ada di sekolah 

ini? 

4. Apakah anda mengetahui bahwa sekolah ini merupakan sekolah yang 

berwawasan lingkungan? 

5. Upaya apa yang anda berikan untuk mendukung sekolah ini sebagai sekolah 

yang berwawasan lingkungan? 

6. Apakah anda selalu menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun luar 

kelas? 

7. Apakah dengan adanya slogan-slogan di sekolah yang memuat nilai-nilai 

cinta lingkungan menjadikan anda lebih sadar dan peduli lingkungan? 

8. Bagaimana pendapat anda tentang gaya mengajar guru dalam proses 

pembelajaran di kelas? 

9. Apakah sekolah mempunyai kegiatan khusus untuk memperingati hari-hari 

besar, dan bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan kegiatan tersebut? 
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10. Apakah anda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh 

sekolah? 

11. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA N 1 Jetis Bantul? 

12. Menurut anda, apa yang menjadi ciri khas dari SMA N 1 Jetis Bantul? 

13. Apa anda mengetahui tujuan pemasangan slogan-slogan maupun kata-kata di 

lingkungan sekolah? 

14. Apakah anda selalu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, khususnya 

kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan? 

15. Bagaimana menurut anda tentang peraturan yang ada di sekolah ini? 

16. Apakah kondisi lingkungan sekolah yang ada sudah mendukung kenyamanan 

anda dalam belajar? 

17. Apakah anda bersemangat belajar di lingkungan sekolah ini? 

18. Apakah anda memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan tata tertib yang 

ada di sekolah? 

19. Apakah anda selalu mempunyai motivasi untuk berprestasi? 

20. Apakah guru selalu memberikan motivasi anda dalam setiap kegiatan 

pembelajaran di sekolah? 

21. Apakah setiap siswa selalu menciptakan suasana yang penuh kerukunan dan 

toleransi? 

22. Apakah guru selalu memberikan motivasi kepada anda  untukselalu 

berprestasi dan berperilaku baik? 

23. Bagaimana anda menjaga hubungan yang baik dengan kepala sekolah, guru, 

karyawan maupun dengan sesama siswa? 
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24. Menurut anda, bagaimana penerapan nilai toleransi dan kerukunan antar 

warga sekolah di SMA Negeri 1 Jetis Bantul? 

25. Apakah sekolah maupun guru memberikan apresiasi terhadap prestasi-

prestasi yang telah diraih? 
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Lampiran 3 

Tabel Prestasi Siswa SMA Negeri 1 Jetis Bantul 

No Prestasi Lomba Penyelenggara Nama Siswa Tingkat 

1. Juara 3 Olimpiade Sains TK 
Kab. Bidang Biologi 

Dinas Kabupaten  Fitriana 
Solihatun 

Kabupaten 

2. Juara 1 Olimpiade Sains Tk 
Kab. Bidang Biologi 

Dinas P dan 
Kab.Bantul 

Dian 
Rahimiani 

Kabupaten 

3. Juara 1 Olimpiade Sains Tk 
Prop. Bidang Biologi 

Dinas  Propinsi Dian 
Rahimiani 

Maju ke 
Tingkat 
Nasional 

Provinsi 

4. Semi Finalis Olimpiade Ekonomi 
Akuntansi SMA Se 
Jateng DIY 

Universitas Sanata 
Darma 

Nopiyani 

Reni 
Zufaidah, 

Ade 
Setianingsih 

Provinsi 

5. Peserta Olimpide Sains 
Biologi Tk. Nasional 

Nasional di Makasar Dian 
Rahimiani 

Nasional 

6. Juara 1 LCC UUD 1945 Tk 
Kab. 

UPY Yogyakarta TIM Kabupaten 

7. Juara 1 Olimpiade Bidang 
Studi Kebumian 

Dinas Kabupaten 
Bantul 

Ragil Subekti Kabupaten 

8. Juara III Olimpiade Bidang 
Studi Kebumian 

Dinas Kabupaten 
Bantul 

Khuzaifal Kabupaten 

9. Juara I Olimpiade Bidang 
Studi Biologi 

Dinas Kabupaten 
Bantul 

Dian 
Rahimiani 

Kabupaten 

10. Juara III Olimpiade Bidang 
Studi Astronomi 

Dinas Kabupaten 
Bantul 

Muhammad 
Imam Taufiq 

Kabupaten 

11. Juara III Kader Kesehatan 
Remaja  Kab 

Dinas Kab. Bantul M. Chobibi , 
dkk 

Kabupaten 

12. Juara 2 Jambore UKS  
Nasional II 

Depdiknas Mifta Aulia Nasional 

13. Juara 3 Lomba Adu Pintar TVRI Yogyakarta Ajun L, dkk Jateng DIY 

14. Juara 1 LCC Sejarah FIB UGM Yuniar Andi 
Wibowo 

Jateng DIY 
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Tabel 3. Prestasi Siswa Bidang Olahraga 

No Prestasi Lomba Penyelenggara Nama Siswa Tingkat 

1. Juara 1 

Juara 1 

Juara 1 

Juara 3 

Lari 100 M 

Lompat Jauh 

Lari 100 M 

Lari 100 M 

POP Kab. Bantul  

POP Kab. Bantul 

OOSN 

Atletik Tingkat Nasional 

Widyawati Kabupaten 

Kabupaten 

Provinsi 

Nasional 

2. Juara 2 

Juara 1 

Juara 1 

Lari 400 M 

Lari 100 M 

Lari 100 M 

Bantul Bangkit Kab 

POR Pelajar. Bantul 

OOSN Kab Bantul 

Tedi Santoso 

 

Kabupaten 

Kabupaten 

Provinsi 

3. Juara 1 Catur Percasi Kab Bantul Armila Kabupaten 

4. Juara 2 Bulutangkis POR Pelajar Bantul Effi Fania 

Dea 

Kabupaten 

5. Juara 2 Sepak Bola POR Pelajar Bantul Tim Kabupaten 

6. Harapan 1 Pecinta Alam, Tk 
SMA Jateng, DIY 

UGM, Fakultas 
Kehutanan 

Ahmad Munir, 
Armi 
Ihtiari,Aang K 

Provinsi 

7. Juara 1 Basket Putri Kompetisi Bola Basket  TIM Kabupaten 

8. Juara 3 Judo  POPDA DIY Aulia 

Candra D 

Provinsi 

9. Juara 1 Baris Berbaris Putri HUT PPI Ke 10 SMA, 
SMK se-Kab Bantul 

TIM Kabupaten 

10. Juara 3 Judo Nasional Kejurnas Judo  Joni Nasional 

11. Juara 1 Sepak takraw  Putri  POR Pelajar kab. Bantul TIM Kabupaten 

12. Juara 2 Sepak Takraw  POR Pelajar Bantul TIM Kabupaten 

13. Juara 3 Bola Voli Putri POR Pelajar  Bantul TIM Kabupaten 

14. Juara 1 Bulutangkis Tunggal 
Putri 

POR Pelajar kab. Bantul Effi Fania 
Dea. S 

Kabupaten 

15. Juara 2 Bulutangkis Putra  POR Pelajar kab. Bantul Arif Ardi S Kabupaten 

16. Juara 1 Atletik Lari 400 m POR Pelajar Bantul Widyawati Kabupaten 
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 Tabel 4. Prestasi Siswa Bidang Seni 

No Prestasi Lomba Penyelenggara Nama Siswa Tingkat 

1. Juara 1 Menulis Cerpen Dinas Kab. Bantul Aning Yuniarti Kabupaten 

2. Juara 1 Membaca 
cerpen 

PKP Kab. Bantul Dhian Anom  Kabupaten 

3. Juara 3 Macapat PKP Kab. Bantul Raden Panji Daru T Kabupaten 

4. Juara 3 Macapat PKP Kab. Bantul Khusnul Latief H. Kabupaten 

5. Juara 1 Baca Puisi PKP Kab. Bantul Tiara Pramudita Kabupaten 

6. Juara 3 Tari Klasik PKP Kab. Bantul Galih Puspita Karti Kabupaten 

7. Juara3 Majalah 
Dinding 

PKP Kab. Bantul Syavira, Siti, Silfi, 
Putri Ratri 
,Kurniawan,                                                                                   

Kabupaten 

8. Juara 2 Baca Berita Pekan Kesenian  Syavira Kabupaten 

9. Juara 3 Seni Lukis Nasional Luqman Hakim Kabupaten 

10. Juara 1 Musabaqah 
Tartil Qur’an 

Kabupaten Bantul Enni Purwanti Kabupaten 

11. Juara 2 Geguritan Pelestarian 
Pengembang Bahasa 
Jawa  

Tiara Pramudita Provinsi 

12. Juara 2 Membaca 
Cerpen Cerita 

FKGB  Tiara Pramudita Kabupaten 

17. Juara 2 Atletik Lompat Jauh POR Pelajar Bantul Widyawati Kabupaten 

18. Juara 2 Atletik Lari 100 M POR  Pelajar Bantul  Tedi Santoso Kabupaten 

19. Juara 2 Sepak Bola POR Pelajar Bantul TIM Kabupaten 

20. Juara 1 Judo POPDA POPDA Judo   Aulia Chandra 
D 

Provinsi 

21. Juara 2 Judo POPDA POPDA Judo   Erlangga 
Ratno   

Provinsi 

22. Juara 3 Judo  Kelas 57 Kg KYU 4 Aulia Chandra  
D 

Provinsi 

23. Juara 1  Judo Kelas 57 Kg KYU 4 Erlangga 
Ratno  

Provinsi 
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Rakyat 

13. Juara 3 Seni Lukis Nasional Luqman Hakim Nasional 

14. Juara 1 Musabaqoh 
Tartil Q 

Kabupaten Bantul Enni Purwanti Kabupaten 

15. Juara 2 Membaca 
Cerpen Cerita 
Rakyat 

FKGB  Tiara Pramudita Kabupaten 

16. Juara 1 Festifal 
Ketoprak  

FKKB  Tiara Pramudita Kabupaten 

17. Juara 3 MTtq Putra Kantor PORA. Bantul Siti Maryanti Kabupaten 

18. Juara 3 Khutbah  Putra Kantor PORA. Bantul Imam Majid  Kabupaten 

19. Juara 1 MTQ Putri Kantor PORA. Bantul Ajun L Kabupaten 

18. Juara 1 Pidato Putra Kantor PORA. Bantul Iklila Nur Afida Kabupaten 

19. Juara 1 MHQ Putra Kantor PORA. Bantul Kurniawan Kabupaten 

20. Juara 1 MTQ  Putra Kantor PORA. Bantul Rifqi Ikhsan  Kabupaten 

21. Juara III MHQ Putra Kantor PORA. DIY Rifqi Ikhsan  Propinsi 

22. Juara III MTq putri Kantor PORA. DIY Iklila Nur Afida Propinsi 

Sumber: Arsip Dokumen Waka Kesiswaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Lampiran 4 

Hasil Observasi 

Tanggal Observasi : 8 Desember-25 Januari 2013 

Lokasi   : SMA Negeri 1 Jetis Bantul 

No. Aspek yang Diamati Keterangan 

1.  Lokasi Sekolah SMA Negeri 1 Jetis Bantul 

terletak di Jalan Imogiri Barat 

Km.11, Kertan, Sumberagung, 

Jetis, Bantul Yogyakarta. 

2.  Kondisi fisik sekolah Secara fisik, kondisi bangunan 

sekolah SMA N 1 Jetis Bantul 

tergolong kokoh dan terawat. 

SMA Jetis Bantul menempati 

lahan 3 hektar dengan 

didukung ruang hijau yang 

memungkinkan terciptanya 

kenyamanan belajar dan 

bekerja. Halaman kosong di 

belakang dan samping 

dimanfaatkan menjadi kolam 

ikan, kebun, dan green house, 

dan tempat parkir,sedangkan 

lapangan upacara berada di 
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tengah sekolah. 

3.  Interaksi antarsiswa, guru, kepala 

sekolah dan karyawan 

Interaksi yang terjalin 

antarwarga sekolah di SMA 

Negeri 1 Jetis Bantul sudah 

baik. Mereka saling menyapa, 

berjabat tangan apabila 

bertemu satu sama lain.  

4.  Perilaku warga sekolah dalam 

menjaga kebersihan 

Perilaku warga sekolah dalam 

menjaga kebersihan baik dari 

kepala sekolah, guru, karyawan 

maupun siswa dapat dilihat 

dari kebiasaan sehari-hari di 

lingkungan sekolah dalam 

upaya menjaga kebersihan. 

Kerja bakti secara rutin 

dilakukan seperti setiap senin 

yang biasa disebut OPSIH, 

jumat dan sabtu bersih. Selain 

hari tersebut, setiap hari 

sehabis kegiatan pembelajaran 

juga ada kegiatan 

membersihkan kelas. Selain 

itu, banyak kegiatan yang 
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menunjukkan suatu sikap 

peduli lingkungan dari warga 

sekolah salah satunya dengan 

sosialisasi ke warga sekitar 

dengan mengadakan pawai, 

dan membagikan stiker tentang 

cinta lingkungan. 

5.  Fasilitas di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul 

Fasilitas di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul semakin berkembang 

dan cukup lengkap. Fasilitas 

penunjang pembelajaran 

seperti adanya area hotspot, 

sebagai jalur akses internet dan 

dapat dimanfaatkan untuk 

menambah wawasan, informasi 

warga sekolah. Fasilitas lain 

juga terseedia untuk 

mendukung pembelajaran, 

ruang kelas yang nyaman, 

perpustakaan, green house, 

UKS, kantin, laboratorium, 

tempat ibadah, tempat parkir, 

tempat pengomposan, tempat 
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budidaya ikan, dan sebagainya. 

Untuk LCD di setiap kelas 

belum tersedia.  

6.  Tata ruang di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul 

Tata ruang sudah tertata baik 

dan sesuai. Ruang kelas 

berbentuk U dan menghadap 

ruang guru, kepala sekolah dan 

TU. Ruang kantor guru, kepala 

sekolah dan TU saling 

berdampingan. Semua ruang 

laboratorium terletak di 

belakang kelas dengan fasilitas 

yang memadai. 

7.  Tata tertib di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul 

Tata tertib di SMA Negeri 1 

Jetis Bantul sudah disertai 

sanksi bagi pelanggar. Prinsip 

dari adanya tata tertib tersebut 

adalah peraturan yang ada di 

lingkungan sekolah dan harus 

ditaati oleh siapapun. 

8.  Slogan-slogan, kata-kata bijak, dan 

visi misi SMA Negeri 1 Jetis Bantul 

Slogan-slogan yang ada di 

lingkungan sekolah sudah 

terpasang di dinding sekolah 
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dengan memuat ajakan, 

larangan atau himbauan 

terhadap hal yang tentu positif. 

Adapun tema maupun isi dari 

slogan meliputi, kebersihan, 

keindahan, etika perilaku, 

ketertiban, motivasi berprestasi 

dan sebagainya. Slogan 

tertempel dengan rapi di 

dinding sekolah  dan beberapa 

lokasi strategis yang banyak 

dilewati orang.  

9.  Kegiatan keagamaan dan hari besar 

lainnya yang dilakukan warga 

sekolah 

Kegiatan keagamaan di SMA 

Negeri 1 Jetis Bantul sering 

kali diadakan seperti hari raya 

idul fitri dengan mengadakan 

syawalan dengan seluruh 

warga sekolah, idul adha 

dengan penyembelihan dan 

pembagian daging kurban, dan 

perayaan hari keagamaan lain 

seperti Maulid Nabi dan Isra’ 

Mi’raj dengan pengajian. 
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Selain itu, setiap jumat pagi 

sebelum pelajaran dimulai, 

diadakan tadarus bersama. 

Perayaan hari besar agama 

yang non muslim pun diadakan 

dengan mengadakan kegiatan 

tertentu. Selain hari 

keagamaan, hari besar nasional 

dan lingkungan juga 

diperingati. Hari besar nasional 

biasanya diperingati dengan 

mengadakan upacara bendera, 

sedangkan hari lingkungan 

diperingati seperti hari bumi, 

air, sejuta pohon, dan 

sebagainya. 

10.  Sanksi pelanggaran tata tertib di 

SMA Negeri 1 Jetis Bantul 

Sanksi yang diterapkan sudah 

cukup tegas namun tidak 

berbau kekerasan. Semua 

sanksi dimulai dari pendekatan 

dan peringatan yang halus 

sebagai salah satu cara dalam 

menghadapi anak usia remaja. 
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Sanksi yang ada tertuang 

dalam poin, dan jumlah poin 

memiliki konsekuensi sendiri. 

Selain itu, guru memiliki 

catatan sendiri dalam hal 

kedisiplinan dan ketertiban 

siswa di sekolah, sehingga 

lebih terpantau. 
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Lampiran 5 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL 

SMA NEGERI I JETIS 
    Alamat : Jalan Imogiri Barat Km 11 Kertan Sumberagung Jetis bantul Yogyakarta 

Telp.6993607 

 

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 1 JETIS 

A. DASAR 
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 100/C/Kep/1991 
3. SK Dirjen Dikdasmen No.226/C/O/199 
4. Petunjuk Pengarahan Kepala Sekolah SMA N 1 Jetis Bantul 
5. Team Work Kepribadian, dan Tata Tertib SMA N 1 Jetis (BK, Kurikulum, 

Kesiswaan, Humas, Sarana/Prasarana) 
 

B. TUJUAN 
1. Tercapai secara maksimal ketertiban kehidupan sekolah 
2. Proses Belajar mengajar dapat berjalan tertib, aman dan nyaman 
3. Mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa di sekolah 
4. Mendidik siswa agar disiplin dan mau melaksanakan serta mentaati tata 

tertib yang berlaku secara sadar dan tanggung jawab 
5. Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam rangka menggalang persatuan 

dan kesatuan 
6. Meningkatkan pembinaan siswa dalam rangka menciptakan Wawasan 

Wiyata Mandala 
7. Meningkatkan Ketahanan Ketertiban Sekolah 
8. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. 
 

C. PELAKSANAAN 
 

Pasal 1  

SERAGAM SEKOLAH 

1. PUTRA 
1.1. Celana panjang warna putih/ abu-abu/ coklat dengan jenis kain dan 

potongan pola yang sudah ditentukan oleh sekolah, dengan lebar bawah 
22 cm. 

1.2. Baju lengan panjang/ baju lengan pendek warna putih dengan jenis kain 
dan potongan pola yang sudah ditentukan oleh sekolah, memakai bagde 
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OSIS di saku kiri, bagde lokasi di lengan kanan 3 cm dari jahitan lengan, 
memakai kaos dalam polos / singlet. Khusus baju warna coklat dengan 
dua kantong depan dan bagde lokasi Identitas di lengan kanan. 

1.3. Memakai sepatu 80% dominan hitam, tali sepatu hitam, kaos kaki putih 
diatas mata kaki dan ikat pinggang hitam.  

 
2. PUTRI 

2.1. Rok putih/ abu-abu/ coklat dengan jenis kain dan potongan pola yang 
sudah ditentukan oleh sekolah (panjang rok 10 cm di bawah lutut). 

2.2. Baju lengan panjang/ baju lengan pendek warna putih dengan jenis kain 
dan potongan pola yang sudah ditentukan oleh sekolah, memakai bagde 
OSIS di saku kiri, bagde lokasi di lengan kanan 3 cm dari jahitan lengan 
dan memakai pakaian dalam polos. Khusus baju warna coklat dengan 
dua kantong depan dan bagde lokasi Identitas di lengan kanan. 

2.3. Memakai sepatu 80% dominan hitam, tali sepatu hitam, kaos kaki putih 
diatas mata kaki dan ikat pinggang hitam.  

2.4. Bagi putri yang beragama Islam wajib mengenakan seragam putri 
muslim. 

  
3. PUTRI MUSLIM 

3.1. Rok warna putih/ abu-abu/ coklat panjang dibawah mata kaki dengan 
jenis,  potongan pola yang sudah ditentukan oleh sekolah dan memakai 
under wear.  

3.2. Baju lengan panjang warna putih/ coklat dengan jenis kain dan potongan 
pola yang sudah ditentukan oleh sekolah memakai bagde OSIS di saku 
kiri, bagde lokasi di lengan kanan, jilbab segi empat warna putih polos 
dan memakai pakaian dalam polos. Khusus baju warna coklat dengan 
dua kantong depan dan bagde lokasi Identitas di lengan kanan. 

3.3. Rok panjang dan baju lengan panjang warna coklat muda dengan jenis 
kain dan potongan pola yang sudah ditentukan oleh sekolah dengan 
bagde lokasi identitas di lengan kanan, memakai jilbab warna coklat 
polos.  

3.4. Memakai sepatu 80% dominan hitam, tali sepatu hitam, kaos kaki putih 
diatas mata kaki dan ikat pinggang hitam 

 

Pasal 2  

WAKTU PEMAKAIAN SERAGAM SEKOLAH 

1. HARI SENIN 
1.1. Celana panjang warna putih bagi putra dan rok warna putih bagi putri 
1.2. Baju lengan panjang warna putih memakai bagde lokasi dan OSIS, 

memakai pakaian dalam polos, mengenakan jilbab segi empat logo 
sekolah putih polos bagi putri muslim. 

1.3. Baju harus dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam. 
1.4. Memakai sepatu hitam, tali sepatu hitam dan kaos kaki putih 

 
 

 



135 
 

2. HARI SELASA SAMPAI DENGAN KAMIS 
2.1. Celana panjang warna abu-abu bagi putra dan rok warna abu-abu bagi 

putri.  
2.2. Baju warna putih lengan pendek (khusus putri muslim baju warna putih 

lengan panjang) lengkap dengan bagde lokasi dan bagde OSIS, 
Memakai pakaian dalam polos, mengenakan jilbab segi empat logo 
sekolah putih polos bagi putri muslim 

2.3. Baju harus dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam. 
2.4. Memakai sepatu hitam, tali sepatu hitam dan kaos kaki putih. 

 
3. HARI JUM’AT 

3.1. Celana panjang warna putih bagi putra dan rok warna putih bagi putri  
3.2. Baju batik sekolah, memakai kaos singlet, mengenakan baju lengan 

panjang warna putih dan jilbab segi empat coklat polos bagi putri muslim. 
3.3. Baju harus dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam  
3.4. Memakai sepatu dan kaos kaki warna bebas. 

 

4. HARI SABTU 
4.1. Celana panjang warna coklat muda bagi putra dan rok warna coklat  

muda bagi putri. 
4.2. Baju lengan pendek warna coklat muda memakai bagde lokasi identitas 

di lengan kanan, Memakai kaos singlet, mengenakan baju lengan 
panjang warna coklat dan jilbab segi empat coklat polos bagi putri 
muslim. 

4.3. Baju dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam. 
4.4. Memakai sepatu dan kaos kaki warna bebas. 

 

Pasal 3 

UPACARA BENDERA 

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera. 
2. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin atau hari khusus yang 

ditetapkan sekolah maupun pemerintah. 
3. Petugas upacara dilakukan setiap kelas secara bergilir kelas X, XI dan XII. 
4. Seragam upacara mengenakan baju lengan panjang warna putih, pakaian 

dalam polos dan celana/ rok warna putih.  
5. Baju harus dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam. 
6. Memakai sepatu hitam, tali sepatu hitam dan kaos kaki putih. 
7. Memakai topi seragam. 
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Pasal 4 

SELAMA MENGIKUTI PELAJARAN  

1. Jam pelajaran dimulai pukul 07.00 WIB. 
2. Jam pelajaran ke 0 dimulai pukul 06.15 WIB. 
3. Siswa harus hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 
4. Sebelum atau sesudah guru memberi materi pelajaran ketua kelas atau yang 

mewakili meminta kepada guru yang mengajar untuk mengisi buku ”Laporan 
Kemajuan Kelas”. 

5. Siswa yang terlambat kurang dari atau sama dengan 10 menit diijinkan 
mengikuti pelajaran setelah mendapatkan ijin dari guru piket, jika lebih dari 
10 menit diberikan sanksi khusus. 

6. Siswa yang tidak mengikuti jam pelajaran tanpa keterangan tidak 
diperkenankan mengikuti pelajaran berikutnya tanpa ijin dari guru piket.  

7. Siswa yang meninggalkan pelajaran sebelum jam pelajaran berakhir harus 
mendapatkan ijin dari guru jaga/piket. 

8. Siswa yang tidak masuk sekolah harus menyampaikan surat ijin dari rumah 
sakit/ orang tua/ wali siswa. 

9. Pengumuman yang sangat penting bersifat umum, bisa disampaikan 
menggunakan pengeras suara dengan seijin kepala sekolah/ guru piket, jika 
bersifat khusus harus datang ke kelas yang bersangkutan. 

10.  Setelah bel tanda masuk jam pelajaran pertama berbunyi dan bel setelah 
istirahat, setiap siswa diharuskan masuk kelas dengan tertib dan tenang. 

11. Bila 10 menit setelah bel berbunyi guru yang mengajar belum hadir, 
pengurus kelas harus lapor kepada guru piket/jaga. 

12. Setiap siswa diwajibkan bersopan santun, hormat dan patuh pada Kepala 
Sekolah, Guru dan Karyawan. 

13. Setiap siswa diwajibkan melaksanakan 8K. 
 

D. LARANGAN DAN SANKSI 
 

Pasal 1 

HAL-HAL YANG DILARANG 

1. Siswa dilarang keluar dari lingkungan sekolah tanpa ijin dari guru bidang 
studi dan guru piket. 

2. Siswa dilarang membawa senjata dalam bentuk apapun yang tidak ada 
hubungannya dengan kegiatan mengajar. 

3. Siswa dilarang membawa dan menggunakan obat terlarang 
(Narkoba/Napza) 

4. Siswa dilarang membuat/ membawa/ menyebarkan/ mengakses gambar/ 
bacaan/ video asusila. 

5. Siswa dilarang menempatkan sepeda/ sepeda motor selain di tempat parkir 
dan dikunci. 

6. Siswa dilarang menghidupkan mesin kendaraan bermotor dilingkungan 
sekolah. 
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7. Siswa dilarang membawa mobil pada saat jam pelajaran sekolah, kecuali 
atas ijin dari sekolah. 

8. Siswa dilarang membawa/memakai perhiasaan yang berlebihan. 
9. Siswa dilarang membawa/merokok di lingkungan sekolah maupun pada 

kegiatan sekolah. 
10. Siswa putra dilarang berambut panjang / potongan yang tidak pantas dan 

atau menggunakan assesoris wanita. 
11. Siswa dilarang mengecat rambut. 
12. Siswa putri dilarang memakai make-up yang berlebihan. 
13. Siswa dilarang melakukan perkelahiaan antar teman atau dengan siswa 

sekolah lain. 
14. Siswa dilarang melakukan tindakan mencuri, mabuk, asusila, judi dan 

tindakan kriminal lainnya. 
15. Siswa dilarang merusak/ mengotori/ mencorat-coret fasilitas sekolah. 
16. Siswa dilarang makan dan atau minum di kelas, perpustakaan dan 

laboraturium. 
17. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. 
18. Siswa dilarang menikah dan atau hamil selama mengikuti pendidikan di SMA 

Negeri 1 jetis Bantul. 
19. Siswa dilarang membuat gaduh di lingkungan sekolah. 
20. Siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam pada saat pelajaran sekolah/ 

ujian. 
21. Siswa dilarang memakai kaos/ sandal/ sepatu sandal di sekolah. 
22. Siswa dilarang menerima tamu saat pembelajaran berlangsung, kecuali 

untuk hal-hal yang sangat penting setelah mendapat ijin dari guru piket. 
23. Siswa dilarang menggunakan penghapus tinta cair (fluid). 
24. Siswa dilarang berada di sekolah melebihi jam 17.00 WIB, kecuali dengan 

izin tertulis dari sekolah. 
 

 

Pasal 2 

JENIS SANKSI DAN SKOR 

Jenis Sanksi Pelanggaran sebagai berikut : 

A. Pelanggaran Ringan 
NO JENIS PELANGGARAN SKOR 

1 

2 

3 

4 

5 

Berpakaian tidak sesuai aturan sekolah. 

Terlambat melebihi 10 menit atas ketentuan guru piket. 

Melalaikan tugas sekolah. 

Tidak mematikan mesin dan menempatkan kendaraan pada 
tempatnya .  

Makan dan minum di dalam kelas, perpustakaan dan 

5 

5 

5 

5 

5 
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6 

7 

laboraturium. 

Tidak membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya 

Perilaku tidak sopan.  

5 

5 

 

B. Pelanggaran Sedang 
NO JENIS PELANGGARAN SKOR 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

Membuat Gaduh 

Membuat surat keterangan palsu. 

Berhias secara berlebihan. 

Mengaktifkan telepon genggam atau elektronik lain yang tidak 
relevan pada kegiatan belajar mengajar. 

Merusak fasilitas, tanaman, taman di lingkungan sekolah 

Membolos (meninggalkan pelajaran/ upacara tanpa ijin). 

Siswa putra berambut panjang atau potongan tidak semestinya 

Siswa memakai anting / subang, kalung, gelang rantai /asesoris 
lannya. 

Melompat pagar sekolah. 

Membawa rokok /Merokok di sekolah / di lingkungan sekolah. 

Mengecat rambut. 

Merusak/ Mengotori/ mencoret-coret fasilitas, tanaman, taman 
milik sekolah maupun orang lain. 

Berbicara/ berbuat yang tidak sopan pada teman, guru dan 
karyawan. 

Membawa perlengkapan/ melakukan judi. 

10 

10 

10 

10 

 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

20 

20 

 

20 

25 

 

C. Pelanggaran Berat 
NO JENIS PELANGGARAN SKOR 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

12 

13 

 

Membawa/ mengakses tulisan/gambar/video asusila dan alat 
Kontrasepsi. 

Berkelahi dengan teman satu sekolah atau sekolah lain. 

Membawa senjata tajam/senjata api. 

Bertato 

Membawa petasan / bahan peledak dan sejenisnya di 
lingkungan sekolah. 

Menjadi anggota kelompok / mengikuti kegiatan yang melanggar 
hukum dan ketentraman masyarakat 

Membawa obat –obatan terlarang (Narkoba/Napza) dan atau 
minuman keras. 

Membunyikan petasan / bahan peledak dan sejenisnya di 
lingkungan sekolah. 

Mabuk / menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba 
/Napza).dan atau minuman keras. 

Menjual/ membuat/ menyebarkan/ mengedarkan obat-obatan 
terlarang (narkoba/Napza) dan atau minuman keras dan atau 
tulisan/gambar/ video asusila 

Melakukan tindakan kriminal. 

Hamil/ menghamili/ menikah/ abortus/ berbuat asusila 

Melawan Kepala Sekolah, Guru, Karyawan disertai perbuatan 
yang tidak menyenangkan dan ancaman 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 

75 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

100 

 

Pasal 3 

SANKSI 

1. Siswa yang melakukan pelanggaran, diberi skor sesuai dengan 
pelanggarannya dan diberi pembinaan. 

2. Jika pelanggaran telah mencapai akumulasi skor 25, siswa dan orang tuanya 
dipanggil dan membuat surat pernyataan. 
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3. Jika pelanggaran telah mencapai akumulasi skor 50, siswa diminta belajar 
dirumah selama 3 hari. Pada hari pertama masuk harus diantar oleh orang 
tua/walinya. 

4. Jika pelanggaran mencapai akumulasi skor 75, siswa belajar dirumah 
selama 6 hari. Pada hari pertama masuk diantar oleh orang tuanya. 

5. Jika pelanggaran telah mencapai akumulasi skor 100, siswa dikembalikan 
pada orang tuanya. 

6. Bagi siswa yang merusak fasilitas sekolah diwajibkan mengganti. 
7. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran kriminal dilaporkan ke pihak 

berwajib. 
 

Pasal 4 

PENGURANGAN POINT 

Mendapat pengurangan point/sanksi untuk pelanggaran ringan dan sedang 
apabila : 

1. Tidak ada catatan pelanggaran dalam 3 (tiga) bulan skore dikurangi 15 point 
2. Menjadi peringkat kelas 6 s.d. 10 tertinggi dalam raport,skor dikurangi 30 

point 
3. Menjadi peringkat kelas 1 s.d. 5 tertinggi dalam raport ,skor dikurangi 40 

point 
4. Penghargaan individu dalam kelompok,skor dikurangi ¼ dari tingkat 

penghargaan yang di dapat 
5. Mendapat Penghargaan tingkat Kabupaten, skor dikurangi 40 point 
6. Mendapat Penghargaan tingkat Provinsi , skor dikurangi 60 point 
7. Mendapat Penghargaan tingkat Nasional ,skore dikurangi 75 point 
8. Mendapat Penghargaan Internasional,skore dikurangi 100 point 
9. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam ketentuan ini akan 

diatur kemudian. 
10. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

Pasal 6 

PENJELASAN LANJUT 

1. Menentukan sanksi pelanggaran berat (terutama Perbuatan kriminalitas) 
ditentukan oleh pihak yang berwenang/ polisi dengan Pertimbangan Tim 
Ketertiban Sekolah 

2. Tindakan Sekolah dilaksanakan oleh Tim Ketertiban sekolah 
3. Pada waktu siswa di skors, diberi tugas dari Bapak/Ibu Guru bidang studi 

untuk dikerjakan di rumah 
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Pasal 7 

LAIN-LAIN 

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam ketentuan ini akan 
diatur kemudian. 

2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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