
 standart pelayanan sdn kembang 1 bondowoso 

 

 
 

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH 

NOMOR : 421.2./ 30 /430.10.1.2.169 /2020 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN TABUNGAN PERILAKU (TAPE)  

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Supianto, S.Pd.SD 

NIP    : 19691216 200012 1 001 

Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK I / III d 

Jabatan   : Kepala SDN Kembang 1 Kecamatan Bondowoso 

Kabupaten Bondowoso 

 

Memutuskan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di 

SDN Kembang 1, menetapkan standar pelayanan Tabungan Perilaku. 

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya 

dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika di kemudian hari terdapat 

kekurangan/ kesalahan dalam Surat Keputusan ini. 

 

      Ditetapkan di : Bondowoso 

      Pada tanggal : 6 Januari 2020 

      Kepala Sekolah 

 

 

 

      SUPIANTO, S.Pd.SD 

      NIP 19691216 200012 1 001 

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Guru Kelas/ Mata pelajaran SDN Kembang 1 

2. Komite SDN Kembang 1 

3. Pengurus Paguyuban Kelas di SDN Kembang 1 

4. Korwil Kecamatan Bondowoso 

5. Arsip 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UPTD SPF SDN KEMBANG 1 BONDOWOSO 
Jalan mastrip Nomor 40 Kembang Kecamatan Bondowoso 

 BONDOWOSO 
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Standart Pelayanan Tabungan Perilaku 
 

 

1. Tujuan : Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila pada siswa SDN 

Kembang 1 

2. Waktu : Setiap hari 

3. Sasaran : Seluruh siswa. 

4.  Pelaksanaan :  

 

 

 
a. Setiap siswa memiliki buku tabungan perilaku. 

b. Setiap siswa mendapat skor 100 sebagai modal. 

c. Setiap guru melakukan observasi perilaku siswa menggunakan lembar 

observasi yang sudah disediakan. 

d. Jika siswa melakukan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, 

maka siswa mendapat skor tambah. 

e. Jika siswa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

pancasila, maka siswa mendapat pengurangan skor. 

f. Guru menjadikan penilaian ini sebagai dasar penilaian sikap pada raport 

siswa 

g. Jika skor siswa turun hingga mencapai skor 85 maka siswa tersebut 

dipanggil untuk di motivasi dan membuat pernyataan untuk mningkatkan 

skornya kembali. 

h. Jika skor siswa turun hingga mencapai dibawah 85, maka orang tua siswa 

dipanggil untuk mencari solusi bersama sehingga skornya bisa naik 

kembali. 

i. Penghargaan bagi siswa dengan skor tertinggi di setiap kelas diberikan 

pada saat kegiatan SENI (Senin Inspirasi) yang diadakan setiap bulan 

sekali bersamaan dengan upacara bendera. 

j. Penghargaan kepada siswa apabila belum pernah melakukan pelanggaran 

selama enam bulan, Sekolah berikan pada kegiatan AKSI (Ajang Kreasi 

dan Inspirasi) yang diadakan setiap enam bulan sekali. 

k. Penghargaan pada poin (I dan j) berbentuk piagam penghargaan. 

l. Guru melakukan evaluasi secara berkala: mingguan, bulanan dan 

semester. 
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m. Pada evaluasi mingguan, guru merekap jumlah pelanggaran dan 

memantau skor siswa yang cenderung menurun serta melakukan motivasi 

secara umum. 

n. Pada evaluasi bulanan guru melakukan rekap jumlah pelanggaran selama 

satu bulan. Berdasarkan hasil rekap tersebut guru melakukan motivasi 

kepada seluruh siswa. 

o. Pada evaluasi semester, guru melakukan analisis untuk menentukan 

persentase penurunan pelanggaran dengan cara membandingkan hasil 

semester ini dengan sebelumnya. 

p. Analisis pada poin (o) menggunakan statistik sederhana dengan rumus :             

 %)100%(100 x
nsebelumPelanggara

nsaatiniPelanggara
P




  

q. Guru melaporkan hasil analisis kepada ketua kelompok kerja untuk dirikap 

dan dianalisis secara keseluruhan pada tingkat sekolah. 

r. Ketua kelompok kerja melaporkan hasil analisis tingkat sekolah kepada 

seluruh guru untuk melakukan replaning berdasrkan hasil evaluasi 

semester. 
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