
TUGAS TULIS MPLS HARI PERTAMA 

 

No. Soal Batas Minimum Estimasi waktu 

pengerjaan soal (menit) 

 SOAL WAJIB   

1.  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah merupakan kegiatan yang 

sangat penting bagi calon siswa untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah yang baru. Namun di tahun 2020, MPLS 

diadakan dengan sistem yang berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya yaitu melalui sistem online. Menurut kalian, 

bagaimanakah penerapan MPLS  berbasis online agar tetap dapat 

mencapai tujuan dari MPLS itu sendiri, baik dari orientasi sekolah 

maupun pendidikan karakter untuk calon siswa baru? 

Tujuan : Calon siswa dapat memberikan aspirasi terkait kegiatan 

yang dilaksanakan. 

1 Halaman 30 Menit 

2. Dalam mengenyam pendidikan formal, di samping kita dituntut 

untuk memahami mata pelajaran, kita juga dididik untuk memiliki 

karakter yang baik sebagai generasi muda penerus bangsa. Di 

SMA Negeri 1 Singaraja, setiap mengawali kegiatan belajar 

mengajar, seluruh warga sekolah mempraktekkan Tepuk PPK 

yang terdiri dari Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, 

dan Integritas. Menurut anda, apa makna yang terdapat dalam 

Tepuk PPK dan bagaimana cara untuk mengimplementasikan 

makna tersebut jika nantinya menjadi siswa di SMA Negeri 1 

Singaraja? 

Tujuan : Calon siswa dapat mengenal kegiatan wajib di SMA 

Negeri 1 Singaraja dan memahami makna dari kegiatan tersebut. 

1 Halaman 30 Menit 

3.  Setiap orang tentunya memiliki potensi di dalam dirinya masing-

masing. Baik itu pada bidang akademik maupun non akademik. 

Potensi yang ada dalam diri setiap orang pastilah berbeda sehingga 

mereka tentu memiliki caranya sendiri untuk mengembangkan 

potensi tersebut agar dapat membuahkan hasil yang positif. 

1 Halaman 30 Menit 



Menurut anda potensi apakah yang anda miliki dan bagaimana 

cara mengembangkan potensi tersebut khususnya saat anda 

menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Singaraja?  

Tujuan : Calon siswa dapat mengetahui serta memahami potensi 

dalam diri mereka dan mampu menggembangkan potensinya 

 SOAL PILIHAN   

1. Saat memasuki lingkungan baru, tentunya kita membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Sama 

halnya saat memasuki jenjang pendidikan baru dan bertemu 

dengan pergaulan dan lingkungan yang masih asing. Namun 

melihat kondisi saat ini, tentunya membuat proses adaptasi 

tersebut menjadi lebih sulit. Apakah yang akan anda lakukan agar 

dapat beradaptasi dengan cepat dalam menunjang proses belajar 

mengajar dalam lingkungan baru dan akankah hal tersebut efektif 

dilakukan pada masa-masa pandemi ini?  

Tujuan : Calon siswa dapat mengetahui dan memahami cara 

mereka sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 

1 Singaraja. 

1 Halaman 30 Menit 

2. Bully atau bullying sampai saat ini masih terjadi di kalangan 

pelajar, bahkan seiring perkembangan zaman pembullyan ini bisa 

terjadi dimana saja tak kerkecuali pada social media, yang mana 

akan berdampak besar pada rusaknya mental korban bully tersebut 

bahkan tidak sedikit korban yang memilih untuk bunuh diri untuk 

melarikan diri dari pembullyan ini. Tentunya sangat merugikan 

bukan? Jelaskanlah apa makna bullying bagi anda dan bagaimana 

cara anda untuk menindak lanjuti kegiatan bullying di kalangan 

pelajar! 

Tujuan : Agar siswa dapat berpikir kritis dan mencari solusi dalam 

permasalahan yang ada. 

1 Halaman 30 Menit 

 


