
TUGAS TULIS MPLS HARI KETIGA 

 

No. Soal Batas Minimum Estimasi waktu 

pengerjaan soal (menit) 

 SOAL WAJIB   

1.  Sebagai calon siswa SMA Negeri 1 Singaraja, sudah sepatutnya 

untuk mengenal sekolah baru lebih dalam, baik dari sejarah 

maupun lingkungannya. Apa yang kamu ketahui tentang SMA 

Negeri 1 Singaraja?  

Tujuan : Calon siswa dapat mengenal lebih dalam mengenai SMA 

Negeri 1 Singaraja. 

1 Halaman 30 Menit 

2. Setiap instansi pastinya memiliki simbol yang mencerminkan jati 

dirinya, begitu pula SMA Negeri 1 Singaraja. Instansi ini memiliki 

lambang yang menunjukan visi, misi, dan pribadinya. Gambarlah 

lambang SMA Negeri 1 Singaraja, bersertakan makna dari setiap 

simbol dalam makna tersebut! 

Tujuan: Calon siswa dapat memaknai dan memahami identitas 

dari SMA Negeri 1 Singaraja. 

1 Halaman 30 Menit 

 SOAL PILIHAN   

1. Gerakan  literasi sekolah merupakan salah satu program 

pemerintah untuk meningkatkan budaya baca bagi para pelajar. 

SMA Negeri 1 Singaraja sudah melaksanakan Gerakan Literasi  

dengan membagikan artikel hasil karya siswa-siswi SMA Negeri 1 

Singaraja secara online, kemudian  menunjuk beberapa perwakilan 

siswa untuk menceritakan artikel yang telah dibaca. Jelaskan 

pendapat anda tentang literasi yang diadakan di sekolah dan 

inovasi yang dapat anda berikan dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan Indonesia di masa pandemi ini! 

Tujuan: Calon siswa dapat berinovasi dan mengetahui arti penting 

literasi. 

1 Halaman 30 Menit 

2. Terlambat adalah salah satu bentuk pelanggaran yang sering 

dilakukan oleh siswa. Jika kita melakukan sebuah pelanggaran 

1 Halaman 30 Menit 



tentunya kita akan mendapakan konsekuensi yang sesuai dengan 

pelanggaran tersebut. Meskipun berlangsung secara online namun 

dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini, para 

calon siswa tetap harus hadir tepat waktu serta tetap harus disiplin 

dalam menaati peraturan sekolah. Bagaimanakah cara anda agar 

selalu taat aturan dalam kegiatan MPLS Online ini serta 

konsekuensi apa yang sesuai untuk calon siswa yang melanggar? 

Tujuan : Calon siswa dapat mengetahui cara agar tetap disiplin 

baik dalam MPLS Online maupun kegiatan pembelajaran melalui 

daring nantinya serta mampu memperkirakan konsekuensi yang 

sesuai. 

 


