BUKU SAKU NORMA DAN ETIKA SISWA SMAN 5 JEMBER
Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam
masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan
berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya
norma tersebut harus menaatinya. Adapun norma yang berlaku dalam masyarakat adalah
norma susila, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum.
Etika adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan
seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam
suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi.
SMAN 5 Jember bisa dikategorikan sebagai sebuah lingkungan masyarakat dimana
didalamnya terdiri dari anggota masyarakat atau warga lingkungan masyarakat SMAN 5
Jember. Warga SMAN 5 Jember adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam
kehidupan sehari hari di SMAN 5 Jember. Warga sekolah ini diantaranya adalah siswa, guru,
pegawai administrasi pramu kebun, petugas satpam dan para penjual di kantin sekolah. SMAN
5 Jember juga adalah sebuah organisasi yang memiliki struktur organisasi yang tersusun
secara lengkap mulai dari penanggung jawab tertinggi yaitu kepala sekolah yang dibantu oleh
para wakil kepala sekolah diikuti oleh para stafnya. Guru sebagai pelaksana tugas
pembimbingan terhadap siswa baik di kelas maupun diluar kelas dibantu oleh tenaga
administrasi dan para pramu kebun dan petugas satpam bersinergi dalam bekerja sehingga
tercipta sebuah lingkungan belajar yang baik sehingga mampu mencetak siswa yang
berprestasi sekaligus memiliki karakter yag baik.
Setiap warga sekolah harus mematuhi seluruh peraturan, norma dan etika sebagai
warga sekolah. Peraturan sekolah tertuang dalam tata tertib yang berlaku bagi seluruh warga
sekolah yang apabila tidak dipatuhi akan memiliki konsekuensi sebagai pelanggaran tata tertib
dan mendapatkan hukuman atas pelanggaran tersebut. Norma dan etika tertuang dalam
kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh semua warga sekolah berdasarkan norma susila,
norma kesopanan yang berlaku dilingkungan sekolah berdasarkan norma agama yang dianut
oleh warga sekolah.
Pada bahasan berikut ini kita tidak akan membahas tentang tata tertib sekolah karena
sudah ada penetapan peraturan atau tata tertib sekolah. Kita akan membahas tentang etika
siswa SMAN 5 Jember. Dengan mempelajari buku saku etika siswa SMAN 5 Jember ini
diharapkan seluruh warga sekolah pada umumnya dan seluruh siswa secara khusus memiliki
karakter yang baik yang kuat tertanam dalam diri seluruh siswa yang pada akhirnya akan
menjadi ciri khas siswa SMAN 5 Jember. Ciri khas tersebut akan melekat kuat sebagai karakter
yang mampu menunjukkan kepribadian yang baik dan kuat pada seluruh siswa. Etika siswa
SMAN 5 Jember terbagi menjadi tiga kategori umum yaitu:
1. Etika masuk sekolah.
2. Etika selama disekolah.
3. Etika ketika pulang sekolah

Masing masing etika dijelaskan sebagai berikut:
1. Etika masuk sekolah.
Siswa masuk sekolah pada jam yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan
sekolah yaitu jam 07.00 setiap hari kecuali hari Senin yaitu jam 06.45.sedangkan etika
yang harus dilakukan siswa ketika masuk sekolah adalah:
a. Dipintu gerbang.
 Hormati dan patuhi petugas satpam karena petugas satpam yang membantu
anda untuk menyeberang dengan selamat.
 Siswa mematikan kendaraan bermotor dan menuntun kendaraannya ke
tempat parkir.
b. Ditempat parkir
 Siswa memarkir kendaraannya dengan baik sesuai dengan lokasi yang
sudah diatur oleh sekolah.
 Hormati petugas parkir disekolah karena merekalah yang membantu semua
siswa mendapatkan haknya untuk parkir secara merata.
 Patuhi petugas parkir karena jika anda tidak mematuhinya maka akan timbul
masalah dan anda akan merugikan teman anda atau siswa lain yang juga
berhak untuk mendapatkan tempatnya.
 Lepaslah jaket dan helm anda ketika memasuki halaman sekolah. Dengan
melapaskan jaket dan helm akan terlihat jelas identitas and sebagai siswa
SMAN 5 jember. Kita harus`bangga menjadi siswa SMAN 5 Jember dengan
berpakaian rapi sesuai dengan seragam dan atribut yang sudah ditetapkan
dalam tata tertib sekolah. Sepatutnyalah anda merasa malu jika berpakaian
tidak rapi. Kerapaian menunjukkan kepribadian dan kesiapan anda untuk
memulai pelajaran.
 Segeralah menyapa dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan pada
bapak ibu guru yang menunggu dan menyambut kedatangan anda di
sekolah. Salam - Senyum - Sapa haruslah menjadi karakter yang melekat
pada diri seluruh warga SMAN 5 Jember. Salam – senyum – sapa haruslah
dilakukan oleh seluruh warga sekolah pada umumnya dan siswa secara
khusus untuk menciptakan suasana yang kondusif sekolah sehingga
terhindar dari masalah antar siswa maupun dengan warga sekolah yang lain.
Dengan 3S tersebut akan tercipta lingkungan sekolah yang damai yang
saling menghormati sesama warga sekolah.
 Masuklah ke lingkungan sekolah dengan baik. Saling bertegur sapalah
dengan teman baik adik kelas maupun kakak kelas anda. Ciptakanlah
persaudaraan yang erat tanpa membedakan status sosial dan agama. 3S
seharusnya selalu terpancar diwajah anda.sehingga tercipta suasana yang
aman nyaman dan damai sejak anda memulai kehidupan belajar anda
disekolah.
2. Etika selama di sekolah.
Siswa akan menjalani kehidupan belajar di sekolah Senin sampai Jumat mulai dari jam
07.00 sampai dengan jam 15.15 dari jam pelajaran pertama sampai dengan jam

pelajaran ke Sepuluh . Setelah itu siswa akan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler pada
hari tertentu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan baik ekstra kurikuler wajib (
Pramuka) maupun ekstra kurikuler pilihan. Selama berada dilingkungan sekolah siswa
bersikap sesuai dengan etika yang berlaku di sekolah yaitu :
a. Etika masuk kelas.
 Sapalah teman sekelas anda dengan baik. Mulailah hari anda dikelas dengan
kegembiraan karena itu akan memberi anda motivasi yang baik untuk
memulai belajar. Lebih baik anda berjabat tangan dengan sesame teman
anda dikelas.
 Sapalah dan berjabat tanganlah dengan guru pengajar anda di jam pertama.
 Letakkan tas, helm dan peralatan lain yang anda bawa ke kelas ditempat
yang sudah disediakan dengan tidak mengganggu teman lain.
 Duduklah dengan baik dikursi yang sudah disediakan untuk anda.
 Rawatlah kursi dan bangku anda dengan tetap bersih dari kotoran dan
coretan coretan yang akan mengganggu konsetrasi anda.
 Rapikan kursi dan bangku anda lurus dari depan sampai belakang hingga
semua siswa mendapatkan haknya untuk bisa mendengar dan melihat
tulisan di papan tanpa terhalang oleh tubuh anda.
 Pastikan kelas anda bersih sebelum memulai pelajaran. Bersih dibawah meja
anda, dilorong antar bangku, di loker bangku anda. Kelas yang bersih akan
memberikan suasana yang sehat dan nyaman untuk belajar.
 Pastikan juga papan tulis bersih dari tulisan sisa pelajaran sebelumnya atau
dari tulisan yang tidak perlu. Hal ini menunjukkan kesiapan anda untuk
belajar.
 Ciptakanlan suasana yang bersih, nyaman, damai, dan gembira karena
sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar
b. Etika selama pelajaran dikelas.
Siswa akan mengikuti pelajaran selama 45 menit pada tiap jam pelajaran dan
berganti dengan pelajaran lain sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah
ditetapkan oleh kurikulum. Siswa harus mengikuti pelajaran dengan baik, dengan
perasaan senang melibatkan diri pada setiap kegiatan dikelas secara aktif sehingga
dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka untuk masa depan
mereka. Adapun etika yang harus dilaksanakan selama pelajaran berlangsung di
kelas adalah sebagai berikut :
 Mulailah pelajaran dengan berdoa secara khusuk sesuai dengan agama
masing masing. Doa akan dipimipin sentral oleh salah satu bapak guru. Bagi
yang beragama Islam untuk mengikuti doa dengan mengamini doa tersebut.
Bagi yang beragama lain menyesuaikan. Tidak ada satu orang pun yang
berbicara sendiri atau dengan temannya selama berdoa berlangsung.
Sebagai seorang yang beragama yang menjadi warga Negara Indonesia
yang baik yang berKetuhanan Yang Maha Esa maka sepatutnyalah kita
selalu berdoa setiap akan memulai suatu kegiatan. Doa akan
menghantarkan kita pada kemudahan dalam setiap langkah kita dan
kegiatan kita.
























Ucapkan salam pada guru yang ada dikelas anda. Jawablah salam dari guru
anda jika beliau yang terlebih dahulu mengucapkan salam.
Duduklah dengan posisi duduk yang benar akan membantu anda menyerap
pelajaran dengan baik. Menyandarkan kepala pada dinding, pada meja,
menunjukkan kemalasan. Menyilangkan kaki hingga naik keatas kursi
dipandang tidak sopan. Jangan lakukan.
Dengarkan dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran yang disampaikan
oleh guru anda.dengan memahami tujuan pembelajaran menunjukkan
kesiapan anda untuk menerima pengetahuan dan merjakan seluruh kegiatan
selama pelajaran berlangsung. Anda akan memahami tugas apa yang harus
and penuhi dengan baik dan tepat waktu.
Pahami semua perintah pada setiap kegiatan pembelajaran dengan baik
untuk mengetahui langkah langkah pembelajaran dengan baik.
Dengarkanlah penjelasan guru tanpa harus berbicara sendiri atau dengan
teman selam guru menjelaskan.
Acung jari anda sebelum bertanya untuk hal hal yang tidak and mengerti.
Tunggulah guru anda menyilahkan anda untuk bertanya.
Bertanyalah denngan kalimat yang baik dan sopan dan mudah dimengerti.
Anda bertanya bukan menunjukkan anda bodoh tetapi itu adalah proses
anda dalam memahami pelajaran saat itu. Gunakan kesempatan bertanya
sebaik mungkin. Kualitas pengetahuan yang anda dapatkan dapat dilihat
dari kualitas pertanyaan anda.
Hormatilah teman anda yang bertanya walau anda sudah tahu jawaban
pertanyaan dari teman anda.
Dengarkanlah teman anda sampai dia menyelesaikan kalimatnya.
Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut jika guru anda menawarkan
apabila ada siswa yang bisa menjawab. Atau mohon ijinlah dan sampaikan
bahwa anda bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Sampaikan jawaban anda dengan baik dan sopan tanpa menganggap
rendah teman anda yang bertanya.
Gunakan kesempatan untuk berdiskusi dengan baik. Sampaikan pendapat
anda dengan bahasa yang santun. Pahami perbedaan pendapat dengan
teman anda tanpa saling menyalahkan. Kembalikan perbedaan pendapat
tersebut pada guru anda yang akan membantu anda menemukan jawaban
dan solusi atas masalah tersebut.
Buatlah catatan dengan rapi. Catatan yang rapi akan membantu and untuk
mengingat kembali pelajaran yang telah anda pelajari. Buku dan dan catatan
anda yang rapi menunjukkan kedisiplinan anda dalam belajar. Itu akan
sangat membantu anda meraih prestasi belajar yang terbaik.
Kumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh guru.
Selama pelajaran berlagsung, anda dilarang mengaktifkan telepon seluler
anda kecuali atas ijin dari guru pengajar anda.



Rawat dan rapikan buku yang anda pinjam dari perpustakaan dengan baik.
Buku tersebut akan kembali digunakan oleh adik kelas anda. Coretan tangan
anda merusak buku tersebut. Jangan lakukan!
 Mintalah ijin jika anda meminjam alat tulis teman anda selama pelajaran
berlangsung, kembalikan segera.
 Ketika pelajaran sudah sampai pada pengambilan kesimpulan, simak
dengan baik kesimpulan yang disampaikan baik oleh guru ataupun oleh
teman anda. Pahami kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan yang
akan datang.
 Catat dengan baik jika guru memberikan pekerjaan rumah.
 Kerjakan dengan baik pekerjaan rumah tersebut.jika perlu ajaklah teman
anda untuk bersama sama belajar di salah satu rumah anda atau ditempat
yang diketahui orang tua anda.
 Pada akhir pelajaran, ucapkan salam pada guru pengajar anda atau
jawablah salam yang disampaikan guru anda.
 Siswa dilarang untuk keluar kelas diluar jam istirahat kecuali atas ijin guru
pengajar saat itu.
 Siswa dilarang membeli makanan dan minuman diluar jam istirahat.
c. Etika selama jam istirahat.
Siswa mendapatkan hak untuk istirahat dua kali yaitu sesudah jam ke 4 selama 20
menit dan sesudah jam ke 6 selama 40 menit. Siswa bisa memanfaatkan jam
istirahat pertama untuk membeli makanan minuman dan berbaur dengan teman lain
dari kelas yang berbeda., manfaatkan jam tersebut untuk sholat Dhuha.
Pada istirahat kedua, siswa memanfaatkan jam tersebut untuk sholat dhuhur dan
atau membeli makanan ringan. Adapun etika selama jam istirahat adalah :
 Gunakan jam istirahat anda dengan baik.
 Berbaurlah dengan teman lain dengan bahasa yang santun.
 Tetap lakukan 3S- salam-senyum sapa.
 Ucapkan salam dan berjabat tangan dengan guru dimanapun anda bertemu
walaupun beliau bukan guru pengajar anda.
 Hormati sesama teman tanpa memandang perbedaan status dan agama.
 Sayangi adik kelas anda dan hormati kakak kelas anda.
 Hindari kata kata kasar atau kata candaan yang bisa memicu perselisihan.
 Menghina nama orang tua akan menyakiti teman anda. Jangan lakukan.
 Menghubungkan nama teman anda dengan suatu benda atau suatu hal yang
menyakitkan akan memicu pertengkaran. Jangan lakukan.
 Menyebarkan berita bohong, melakukan tindakan persekusi antar pelajaran
akan merugikan teman lain. Jangan lakukan.
 Ikut campur persoalan orang lain akan memperbesar masalah. Hindari.
 Anda tidak berhak untuk memaksa teman anda menggunakan uang sakunya
untuk kepentingan anad kecuali atas keikhlasan sendiri.
 Manfaatkan bangku taman atau tempat duduk di depan kelas dengan baik.






Duduklah dengan sopan, berjongkok diatas bangku dengan kaki diatas
bangku akan mengotori bangku tersebut.
Jauhkan tangan anda dari menjahili tanaman disekitar anda. Anda sangat
membutuhkan tanaman tersebut untuk menyediakan kesejukan dan oksigen
yang bersih selama anda disekolah.
Biarkan bangku taman tetap indah dengan merawatnya tanpa coretan yang
tidak perlu.

Pada saat istirahat anda pasti perlu membeli makanan dan minuman atau
kebutuhan lain di kantin sekolah atau di koperasi sekolah. Etika/Adab yang
harus anda lakukan ketika anda di kantin sekolah atau di koperasi sekolah
adalah :
 Mengantrilah dengan baik tanpa saling dorong.
 Nikmati makanan dan minuman anda pada kursi yang telah
disediakan.
 Membuang sisa makanan disembarang tempat akan menyebabkan
lingkungan kotor dan bau. Tidak boleh anda lakukan.
 Kembalikan tempat makanan dan minuman anda pada pemilik kantin
dimana anda membeli makanan dan minuman tersebut. Membiarkan
tempat makanan dan minuman tersebut di sembarang tempat akan
mengundang bakteri dan kuman penyakit yang akan merugikan anda.
Anda akan menggunakan kembali tempat makanan dan miunuman
tersebut kembali keesokan harinya. Jagalah kesehatan anda dengan
perilaku bersih dan sehat.
 Tegakkan selalu kejujuran dengan membayar makanan dan minuman
yang anda beli sesuai harga yang disepakati. Kebohongan kecil akan
mempengaruhi anda untuk melakukan kebohongan besar.
 Buanglah plastik atau bungkus makanan atau botol minuman pada
tempat sampah yang telah disediakan.
 Dilarang menyimpan sisa atau bungkus makanan diloker anda. Itu
akan mengundang bakteri dan kuman yang menyebabkan baud an
mengganggu kesehatan anda.
d. Etika memasuki ruang guru.
Setiap siswa harus selalu berinteraksi dengan bapak ibu guru mata pelajaran
kaitannya dengan proses pembelajaran dan proses penilaian. Setiap siswa juga bisa
menggunakan haknya untuk berkonsultasi dengan wali kelas
tentang
perkembangan pembelajarannya dan motivasi belajarnya serta masalah masalah
yang dialaminya baik masalah pribadi dirumah maupun masalah disekolah. Untuk itu
siswa bisa bertemu dengan guru mata pelajaran maupun wali kelas pada jam
istirahat di ruang guru atau di ruang BK. Konsultasi sangat penting demi masa depan
siswa. Oleh karena itu ada etika yang harus diperhatikan siswa ketika memasuki
ruang guru :
 Ucapkan salam sebelum memasuki ruang guru.
 Tunggulah anda dipersilahkan untuk masuk.












Sampaikan tujuan anda diruang guru dengan jelas dan santun.
Jika anda ingin menemui salah satu guru mata pelajaran, pastikan anda
mengetahui nama guru dan mata pelajaran yang diampunya dengan tepat.
Menyebutkan kepentingan tanpa mengetahui kepada guru siapa yang
dimaksut dianggap tidak sopan. Contoh : “Mau bertemu dengan ibu
fisika.”(tidak sopan).
Jika anda hendak mengambil suatu alat pembelajaran yang dibutuhkan oleh
guru kelas anda, pastikan anda mendapatkan ijin dari petugas sarana atau
salah satu guru yang ada di ruang guru.
Ambillah hanya barang yang dibutuhkan saja, kembalikan jika sudah selesai
pada tempat yang sudah ditentukan.
Berjabat tanganlah sebelum anda memulai bicara dan setelah selesai bicara.
Ucapkan terimakasih diikuti salam pada saat memulai dan menutup
pembicaraan.
Lakukan dengan perilaku yang sopan dan bahasa yang santun.

e. Etika menggunakan fasilitas kamar mandi/ WC.
Lokasi kamar kecil atau WC berada di bagian utara sekolah dan bagian selatan
sekolah. Di bagian utara perpustakaan ada 5 kamar kecil putri, 2 kamar kecil putra,
dan 10 unit tempat buang air kecil. Sedangkan dibagian selatan terdapat 3 kamar
kecil untuk siswa putra. Adapun etika menggunakan fasilitas kamar kecil adalah ;
 Pakailah kamar mandi atau WC sebagaimana mestinya.
 Gunakan air sebagaimana mestinya.
 Tetap tegakkan perilaku hemat air dengan mematikan air atau menutup kran
air jika selesai digunakan.
 Siramlah sisa air kecil atau kotoran dengan air secukupnya.
 Pastikan anda meninggalkan kamar kecil dalam keadaan bersih dan tidak
berbau.
 Dengan menjaga kamar kecil tetap bersih dan sehat maka anda telah ikut
terlibat dalam menjaga kelestarian sekolah anda dengan baik. Anda akan
selalu membutuhkan kamar kecil tersebut, maka adalah kewajiban untuk
selalu merawatnya.
f. Etika di perpustakaan.
Saat istirahat, siswa juga memiliki hak untuk memanfaatkan perpustakaan baik untuk
sekedar membaca diruang perpustakaan atau meminjam buku perpustakaan. Adb
yang wajib dilakukan adalah :
 Masuklah ruang perpustakan dengan sopan.
 Hindari bersuara nyaring diperpustakaan karena akan mengganggu teman
lain yang membaca.
 Bacalah buku atau bacaan lain dengan baik. Dilarang untuk menyobek atau
mengambil sebagian isi bacaan untuk kepentingan pribadi.
 Jika anda membutuhkan isi bacaan sbegai referensi anda mintalah ijin untuk
memfoto kopi isi bacaan tersebut.



Taruhlah kembali bacaan yang and abaca tersebut ketempat yang sudah
ditentukan.
 Pinjamlah buku seseuai ketentuan yang berlaku.
 Kembalikan buku sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
 Rawatlah buku yang anda pinjam, hindari mencoret buku yang dipinjam.
g. Etika berada dilingkungan musholla SMAN 5 jember.
 Hindari berbicara dengan suara nyaring didekat musholla.
 Membawa makanan dan minuman kedalam musholla akan mengotori
musholla. Tidak boleh dilakukan.
 Waktu sholat diumumkan dengan adzan. Segeralah menuju musholla untuk
sholat berjamaah.
 Siswa perempuan bisa menggunakan mukenah yang tersedia. Kembalikan
mukenah dalam keadaan terlipat rapid an letakkan sesuai tempatnya dengan
rapi pula.
 Musholla bukan tempat untuk tidur tiduran. Jangan lakukan.
3. Etika ketika pelajaran berakhir dan pulang sekolah.
Siswa mengakhiri pelajaran pada jam 15.15 kecuali hari jumat . Sebelum meninggalkan
kelas ada beberapa hal yang harus`dilakukan adalah :
 Doa penutup akan dipimpin sentral oleh salah seorang guru.
 Berdoalah dengan khusuk agar anda diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat
dan bisa kembali ke rumah dengan selamat.
 Sebelum meninggalkan kelas, pastikan barang bawaan anda tidak tertinggal.
 Pastikan kelas bersih dari segala kotoran. Dibawah bangku, di dalam loker,
dilorong bangku, dan disekitar kelas anda. Tinggalkan kelas dalam keadaan
bersih.
 Ucapkan salam pada guru, berjabat tanganlah dengan beliau.
 Tunggulah bapak ibu guru meninggalkan kelas terlebih dahulu diikuti siswa.
 Ditempat parkir, ambillah kendaraan anda dengan hati hati tanpa merugikan
pemilik motor yang lain.
 Mengambil suatu barang yang ada atau melekat pada motor teman anda bukan
hak anda dan itu merugikan orang lain. Jangan lakukan.
 Nyalakan mesin motor anda dengan baik tanpa berniat untuk memainkan gas
motor anda.
 Menggunakan gas motor secara berlebihan dengan suara yang nyaring merusak
lingkungan, mengganggu ketenangan dan melanggar kesopanan.
 Kendarailah motor dengan tetap berpegang pada aturan sopan dijalan aman
sampai tujuan.
 Pulanglah segera kerumah anda tanpa singgah ketempat yang tidak perlu.
Orang tua anda menunggu anda segera sampai di rumah.
 Mintalah ijin atau beritahukan orang tua anda jika anda ingin melakukan sesuatu
setelah jam sekolah.



Gunakan waktu anda sebaik baiknya hingga anda bisa datang kembali ke
sekolah keesokan hari dengan badan sehat segar, motivasi belajar yang tinggi
dan gembira.

Siswa SMAN 5 Jember adalah siswa yang selalu melakukan penguatan pendidikan karakter
dengan sungguh sungguh. Siswa SMAN 5 Jember adalah siswa yang memiliki visi dan misi
yang jelas untuk menghasilkan pelajar yang berprestasi, bertaqwa pada Tuhan dan
berkepribadian luhur tinggi budi pekerti. Siswa SMAN 5 Jember adalah siswa yang selalu
menjunjung tinggi persaudaraan, menegakkan kejujuran dan keadilan. Siswa SMAN 5 Jember
adalah siswa yang bersih narkoba. Siswa SMAN 5 Jember adalah siswa yang selalu
menjunjung tinggi norma susila dan agama, mematuhi tata tertib sekolah. Siswa SMAN 5
Jember adalah siswa yang selalu aktif berpartispasi dalam semua kegiatan baik didalam
maupun diluar sekolah. Siswa SMAN 5 jember adalah siswa yang selalu peduli lingkungan.
Selain itu siswa SMAN 5 Jember :







Malu datang terlambat
Malu berpakaian tidak rapi
Malu bersikap onar
Malu berkata kasar
Malu tidak mengumpulkan tugas
Malu tidak berprestasi.

Demikian sebagian dari sikap dan perilaku baik yang menjadi ciri khas siswa SMAN 5 Jember.
Semoga tujuan kita semua untuk meraih keberhasilan dapat tercapai dengan baik.

