
Sistem Merit Poin 

Siswa yang dapat menunjukkan sikap yang baik dan tidak pernah menerima sanksi dari 
perbuatan yang melanggar disiplin berhak mendapatkan penghargaan/ poin yang ditentukan oleh 
Komite Disiplin. Jika merit sudah mencapai jumlah 50 poin, siswa akan diberikan sertifikat. 
 
Merit poin akan diberikan kepada siswa yang berperilaku terpuji, menunjukkan prestasi atau 
menunjukkan sikap seperti yang tercantum di bawah ini: 

No. Uraian Merit Point 
1.  Meriah juara (1, 2 atau 3) pada kompetisi dengan lingkup Internasional. +30 
2.  Meraih juara (1,2 atau 3) pada kompetisi dengan lingkup Nasional. +20 
3.  Meraih juara (1,2 atau 3) pada kompetisi dengan lingkup lokal.  

 Berpartisipasi di dalam kompetisis Nasional. 
 Tidak pernah absen selama satu semester (sakit, izin, tanpa keterangan) 
 Tidak pernah melanggar peraturan selama satu semester (Demerit Poin 

tetap 100) 

+10 

4.  Berpartisipasi di dalam kompetisi lokal 
 Meraih prestasi akademis sebagai Top Score dalam bidang studi tertentu. 
 Meraih penghargaan nonakademis (Leadership, Role Model).  

+5 

5.  Berpartisipasi di dalam kegiatan sosial 
 Memperoleh Progress Score dalam bidang studi tertentu. 

+3 

6.  Berpartisipasi dalam Class Assembly +2 
 

Sistem Demerit Poin 
Tingkatan peringatan akan diberikan berdasarkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan 
melalui tahap-tahap di bawah ini: 
 Teguran tertulis (pengurangan Poin) 
 Pemanggilan orang tua dan pemberian sanksi. 
 Detention Room 
 Pemberian skorsing di sekolah 
 Pemberian skoring di rumah 
 Dikeluarkan dari sekolah. 

 
Batasan Demerit Poin 

 
Sanksi Poin Pembimbing 

Peringatan secara lisan 91-99 Wali kelas 
Teguran tertulis 81-90 Wali kelas 
Pemanggilan orang tua + sanksi pertama 71-80 Wali kelas 
Pemanggilan orang tua + sanksi kedua 61-70 Wali kelas 
Skorsing di sekolah (pertama) 51-60 Koordinator tingkat, detention room 
Skorsing di sekolah (kedua) 41-50 Koordinator tingkat, detention room 
Skorsing di rumah (pertama) 31-40 Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan 
Skorsing di rumah (kedua) 21-30 Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan 
Skorsing di rumah (ketiga) 11-20 Wakil kepala sekolah baagian kesiswaan 
Dikeluarkan dari sekolah 0-10 Kepala sekolah 
 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEM DEMERIT POIN 
 

No. Uraian Demerit Poin 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 

4. 
 

5. 
6. 
 

 Rambut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Membuang sampah sembarangan. 
Menunjukkan sikap yang tidak sesuai atau tidak sopan di sekolah (mengunyah 
permen ketika pelajaran, makan ketika pelajaran, berjalan-jalan sehingga 
mengganggu pelajaran, berkata-kata yang tidak sopan, berteriak-teriak di kelas 
dan dalam lingkungan sekolah lainnya). 
Tidak membawa bahan-bahan ajar (buku teks, buku catatan, dll.) yang 
diwajibkan sesuai dengan mata pelajaran di kelas. 
Menggunakan fasilaitas sekolah tanpa izin. 
Seragam tidak lengkap atau melanggar ketentuan penggunaan sesuai dengan 
aturan yang berlaku. 

-2 

1. Datang terlambat melewati jam yang telah ditentukan. (07.00/Senin-Jumat) -3 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Menggunakan peralatan elektronik (HP, Ipad, Ipods, etc) selama pelajaran 
berlangsung. 
 Menolak atau tidak mengikuti perrintah dari pihak berwenang di sekolah. 
Memakai pakaian yang tidak sopan pada hari Jumat atau hari khusus 
menggunakan pakaian bebas. 
 Membuat/ memancing kegaduhan di dalam kelas. 

-5 

 
 
 

2. 
3. 
 
 

4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

Pengrusakan, vandalisme terhadap fasilitas sekolah: 
 Mengganti dengan segera sesuai dengan nilai barang yang dirusak 

termasuk dalam sanksi yang diberikan. 
 Ketidakjujuran dalam tugas sekolah (mencontoh tugas orang lain). 
 Mengganggu, mengancam, mengintimidasi, memprovokasi atau memaksakan 
kehendak kepada anggota sekolah (murid, guru, karyawan) 
 Membocorkan soal ujian/ulangan 
 Membawa contekan atau catatan yang berhubungan dengan ujian/ulangan yang 
sedang berlangsung. 
Mencontek pekerjaan orang lain, menyalin jawaban atau memberikan jawaban 
kepada  orang lain. 
Menunjukkan sikap tidak hormat, melanggar perintah, membangkang, berkata 
kasar terhadap pihak yang berwenang di sekolah. 
 Bermain kartu di lingkungan dan kegiatan sekolah. 

-10 

1. 
 

2. 
3. 

Melakukan tindakan tidak senonoh di lingkungan sekolah dan dalam kegiatan 
sekolah. 
 Meninggalkan kelas (ketika pelajaran berlangsung) tanpa izin. 
Perpeloncoan (bullying) terhadap sesama siswa. 

-15 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
 
 

8. 

Membolos, tidak masuk tanpa keterangan (3 hari berturut-turut), meninggalkan  
 sekolah tanpa izin. 
Memiliki, menyebarkan, membawa dan meminjamkan media yang berisi 
pornografi 
Pemalsuan dokumen (surat atau tanda tangan orang tua, guru, pimpinan sekolah, 
dll.) 
Penyalahgunaan internet (membuka situs-situs porno atau situs-situs yang 
dilarang) 
Kecurangan dalam ujian sekolah (Ujian tengah semester dan ujian semester) 
 Membuat atau menyebarkan isu yang tidak benar tentang sekolah, guru dan 
anggota sekolah yang lain. 
Mengantasnamakan nama pejabat atau anggota sekolah yang lain tanpa seizin 
pihak yang berwenang dengan alasan mencari dana untuk kegiatan-kegiatan 
sekolah. 
Menghasut, membujuk atau memprovokasi murid yang lain untuk melanggar 
peraturan 

-20 



1. 
 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Membawa dan mengonsumsi alkohol dan minuman keras lainnya di semua 
kegiatan sekolah baik di dalam atau di luar sekolah, selama mereka masih 
menggunakan seragam sekolah atau kegiatan sekolah misalkan study tour, field 
trip, dll. 
 Berkelahi atau menyerang siswa atau anggota sekolah yang lain secara fisik. 
Mabuk/berjudi di lingkungan sekolah dan dalam kegiatan sekolah. 
 Mencuri di ,ingkungan sekolah dan dalam kegiatan sekolah. 
Menato tubuh secara temporer. 
 Membawa dan mengonsumsi rokok di semua kegiatan sekolah baik di dalam 
atau di  luar sekolah, selama mereka masih menggunakan seragam sekolah atau 
kegiatan  sekolah misalkan study tour, field trip, dll. 

-30 

 
DIKELUARKAN DARI SEKOLAH 

1. Membawa dan mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang di semua kegiatan 
sekolah baik di dalam atau di luar sekolah, selama mereka masih menggunakan seragam 
sekolah atau kegiatan sekolah misalkan study tour, field trip, dll. 

2. Menato tubuh secara permanen. 
3. Membawa benda-benda yang berbahaya dan senjata tajam seperti pisau, pedang, pistol, 

dll ke dalam lingkungan sekolah dan dalam kegiatan sekolah. 
4. Hamil, menghamili dan atau menikah 
5. Melakukan hubungan suami-isteri di luar nikah. 

 

 

 

 

 

 

 


