
TUGAS TULIS MPLS HARI KEDUA 

 

No. Soal Batas Minimum Estimasi waktu 

pengerjaan soal (menit) 

 SOAL WAJIB   

1.  Di masa pandemi covid-19 saat ini SMA Negeri 1 Singaraja 

menerapkan sistem daring dalam kegiatan belajar mengajar. Di 

mana sistem daring ini membutuhkan beberapa sarana penunjang 

seperti smartphone, laptop, dan internet untuk mendukung 

jalannya pembelajaran. Jelaskanlah apa yang anda ketahui tentang 

daring dan bagaimana cara agar pembelajaran daring ini dapat  

efektif untuk pembelajaran sehari - hari ? 

Tujuan: Calon siswa dapat menganalisis dan memberikan 

tanggapannya mengenai sistem pembelajaran dimasa pandemi ini. 

1 Halaman 30 Menit 

2. Tahun 2019 SMA Negeri 1 Singaraja mendapat Juara pertama 

dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Bali. Menurut 

pendapat Anda, bagaimana pentingnya peranan sekolah sehat 

dalam menunjang kegiatan siswa selama berada disekolah? 

Tujuan: Calon siswa dapat mengetahui pentingnya menjaga 

sekolah tetap sehat. 

1 Halaman 30 Menit 

 SOAL PILIHAN   

1. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah 

negara yang begitu identik dengan keberagaman. Baik itu 

keberagaman suku, agama, ras, bahasa, budaya, maupun golongan 

yang tentunya memperkaya negara kita. Keberagaman yang ada 

seharusnya berperan sebagai pemersatu bangsa. Namun masih saja 

ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan 

perbedaan tersebut untuk memecah belah persatuan bangsa. 

Berikanlah pendapat anda terkait hal tersebut dan bagaimana cara 

anda menyikapi keberagaman yang ada sebagai seorang pelajar?  

1 Halaman 30 Menit 



Tujuan : Calon siswa dapat memahami keberagaman yang ada 

serta mengungkapkan cara mereka untuk menanggapi hal-hal yang 

berkaitan. 

2. Dewasa ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan 

dan pelestarian lingkungan kian meningkat, diperkuat pula dengan 

PERGUB Bali Nomor 97 Tahun 2018 terkait pembatasan 

penggunaan sampah plastik sekali pakai. Tercermin dari peraturan 

yang dibuat, bagaimana anda sebagai calon siswa SMA Negeri 1 

Singaraja untuk membantu mengimplementasikan aturan tersebut? 

Tujuan: Calon siswa dapat menunjukan kesigapannya dalam 

pengimplementasian aturan mengenai kebersihan dan pelestarian 

lingkungan. 

1 Halaman 30 Menit 

 


