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PENGANTAR 

MPLS merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh peserta didik baru ketika masuk sekolah 

untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar yang efektif, penanaman konsep 

pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Artinya, peserta didik baru tidak hanya dikenalkan 

dari sisi fisik sekolah barunya akan tetapi juga pengenalan sekolah yang bersifat non fisik dilingkungan 

SMA Negeri 1 Sampit. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan ditengah masa pandemic 

covid 19 yang memprihatikan dengan tingkan penyebaran yang sangat tinggi. 

Sehubungan dengan hal tersebut SMA Negeri 1 Sampit akan telah menyiapkan berbagai hal yang 

berkaitan dengan kegiatan MPLS yang dilaksanakan Secara Daring, mulai pemilihan materi, penganturan 

peserta dalam mengikuti kegiatan secara daring, serta hal-hal penting lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan MPLS secara daring. 

Dengan Demikian diharapkan melalui kegiatan MPLS ini peserta didik baru dapat mengenal lebih 

dekat sekolah yang akan menjadi tempat menuntut ilmu selama 3 tahun mendatang. Selamat mengikuti 

kegiatan MPLS secara daring yang dilaksanakana ditengah masa Pandemi Covid 19. Menjaga diri secara 

disiplin dan baik maka akan menyelamatkan orang-orang tersayang yang ada disekitar kita dengan selalu 

menerapakan protocol kesehatan. 

 

 

        Sampit, 9 Juni 2021 

        Ketua MPLS SMA Negeri 1 Sampit 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, mulai 

dari paradigma, kurikulum, pelaksanaan pembelajaran termasuk penyelenggaraan Masa Orientasi 

Siswa (MOS) yang kini dikenal dengan nama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). 

Permendikbud No. 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik baru 

menyatakan bahwa pengenalan lingkungan sekolah dimaksudkan untuk mendukung proses 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik 

perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman 

belajar yang menyenangkan.  

MPLS merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh peserta didik baru ketika masuk 

sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar yang efektif, 

penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Artinya, peserta didik baru 

tidak hanya dikenalkan dari sisi fisik sekolah barunya akan tetapi juga pengenalan sekolah yang 

bersifat non fisik. Sesuai dengan Permendikbud No.18 Tahun 2016 bahwa penyelenggaraan MPLS 

di sekolah wajib melakukan kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif dan menyenangkan. 

Kegiatan MPLS dilarang mengarah pada perploncoan atau tindakan kekerasan lainnya (bersifat 

humanis). Konsep MPLS yang humanis, dinamis, menyenangkan, edukatif, dan bermakna sangat 

penting untuk dilakukan mengingat Indonesia tengah mengalami Pandemi Covid-19.  

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan Indonesia. 

Salah satu yang dapat diamati adalah adanya pergeseran dari pembelajaran konvensional secara tatap 

muka penuh ke arah Pembelajaran tatap muka terbatas . Konsep PJJ ini juga akan diadopsi dalam 

kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kondisi Pandemi seperti saat ini belum 

memungkinkan untuk mengadakan MPLS secara tatap muka . Oleh karena itu, tema dari kegiatan 

MPLS kali ini adalah “ Memotivasi diri dengan pencapaian terbaik dalam prestasi meski belajar 



 
 

2  

dari Rumah di Masa Pandemi Covid 19“. Tema ini sejalan dengan situasi Pandemi bahwa peserta 

didik hendaknya mengenali potensi diri, meningkatkan kompetensi, produktif dan terus belajar dan 

meraih prestasi meskipun dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah. Oleh 

karena itu, kegiatan-kegiatan MPLS akan menyajikan konsep-konsep penting, seperti: 

mengutamakan pengenalan lingkungan sekolah, pencegahan penyebaran Virus Corona, dan berbagai 

kegiatan edukatif lainnya. Kegiatan MPLS sepenuhnya akan dilaksanakan dengan menggunakan 

metode blended learning (kombinasi luring dan daring) dengan memanfaatkan beragam aplikasi, 

seperti:aplikasi meeting, LMS, video,web sekolah, grup wa dan media sosial serta . Penggunaan 

beragam aplikasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi semua peserta didik tanpa terkecuali  sehingga 

semua peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolahnya yang baru.  

Dengan demikian, perlu kiranya dibuat panduan penyelenggaraan MPLS SMAN 1 Sampit 

sehingga pelaksanaan MPLS sesuai dengan tujuan nasional. Panduan ini sebagai dasar dalam 

pelaksanaan secara teknis dalam melaksanakan program MPLS di sekolah yang disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan sekolah masing-masing.  

B. DASAR  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standar pengelolaan Pendidikan;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kepeserta didik an;  

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;  

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang 

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti;  

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru.  
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C. Tujuan  

Tujuan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru, antara lain:  

1. mengenali potensi diri peserta didik baru;  

2. membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara 

lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;  

3. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara elajar efektif sebagai peserta didik baru;  

4. mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya;  

5. menumbuhkan perilaku positif, antara lain: kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, 

menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk 

mewujudkan siswa yang memilki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.  
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II. STRATEGI PELAKSANAAN 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang teknis pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah 

secara daring di tengah Pandemi Covid-19. Kegiatan MPLS dilakukan secara daring virtual dengan 

zoom meeting yang dilaksanakan selama tiga hari yangdimulai pada tanggal 12 sd 14 Juli 2021 

A. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN MPLS DARING 

1. Pakaian seragam yang yang dikenakan adalah seragam SMA N 1 Sampit, dengan ketentuan : 

 a. Senin dan Selasa : Putih abu-abu dan berdasi 

 b. Rabu  : Putih-putih dan berdasi 

2. a. Rambut bagi peserta MPLS laki-laki : 

 - Rapi dan tidak dicat ( tidak gondong ) 

- Rambut panjangnya tidak melebihi daun telinga dan alis serta bagian belakang kepala tidak  

melebihi tengkuk 

  b. Rambut bagi peserta MPLS perempuan :  

    - Rapi dan tidak dicat ( diikat bagi yang berambut panjang ) 

 3. Hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan, dan masuk room meeting dengan 

tepat waktu 

 4. a. Memakai Kartu Peserta MPLS ( sesuai  format dan desain yang telah disiapkan ) 

  b. Tali untuk kartu peserta dengan ketentuan : ( Panjang tali 80 cm ) 

  IPA  ; Hijau 

  IPS  : Merah 

  Bahasa : Biru 

 5. Menyalakan video selama kegiatan berlangsung dan mematikan mikropon saat penyampaian materi 

diberikan 

6. Terlibat secara aktif dalam rangkaian jadwal yang telah disusun dengan menyimak materi dengan 

baik dan memberikan respon berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diberikan 

 7. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib, apabila ada hal-hal yang bersifat darurat segera 

melapor pada panitia. 

 8. Mengikuti arahan dan petunjuk dari panitia selama kegiatan berlangsung 
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B.  TAHAPAN KEGIATAN MPLS 

Kegiatan MPLS secara daring SMA Negeri 1 Sampit Mengusung tema“ Memotivasi diri dengan 

pencapaian terbaik dalam prestasi meski belajar dari rumah di Masa Pandemi Covid 19“ dimulai 

dengan kegiatan opening atau pembukaan secara daring yang mengirimkan perwakilan beberapa 

siswa. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan Kerjasama antara sekolah-

sekolah di Propinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan 

pembukaan MPLS peserta didik baru SMA/SMK/SLB se-Kalimantan Tengah melalui virtual zoom 

meeting  dan live streaming Youtube. Setelah acara pembukaan, setiap sekolah dapat memulai kegiatan 

MPLS secara daring disekolah masing-masing.  

Tahapan secara singkat tentang teknis pelaksanaan MPLS secara daring adalah sebagai berikut: 

 1.  Pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 1 Sampit dilaksanakan secara virtual atau daring dengan Zoom 

Meeting, link zoom akan dibagikan kemudian melalui web SMA N 1 Sampit dan grup-grup kelas 

yang sudah terbentuk. 

2. Mengisi formulir MPLS dalam bentuk google form oleh peserta MPLS, yang terlampir dalam 

panduan ini, dan mengumpulkannya kembali secara file ke link berikut ini : https://bit.ly/mpls_form 

 3. Siswa terbentuk dalam kelas/gugus dalam grup wa yang sudah disusun oleh bagian kurikulum dan 

di bimbing oleh pendamping atau walikelas yang telah ditugaskan 

4. Melaksanakan MPLS secara daring virtual via zoom untuk penyampaian materi pilihan seperti : 

 a. Kurikulum SMA Negeri 1 Sampit 

 b. Pendidikan Karakter 

 c. Penanggulangan Bencana 

 d. Pandemi Covid 19 

5. Beberapa materi dibuat konsep dengan membuat video kreatif oleh siswa-siswa anggota OSIS yang 

tergabung dalam tim pembuat Video MLPS. Beberapa materi yang disampaikan melalui video 

kreatif tersebut akan ditayangkan secara live disetiap sesi materi sesuai dengan jadwal yang telah 

dibuat,Video materi yang telah dibuat tersebut berisi : 

1.  Profil singkat, Visi dan Misi SMA Negeri 1 Sampit 

2. Tata tertib,Janji Siswa, Pakaian seragam SMAN 1 Sampit, Mars SMANSA, 

3. Pengenalan warga Sekolah ( dewan guru dan TU, dan warga sekolah lainnya ) 

4. Sarana dan Prasarana sekolah SMA Negeri 1 Sampit 

5. Prestasi yang dicapai sekolah dalam berbagai bidang ( akademik, olahraga, seni dan lain-lain ) 
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C. JADWAL KEGIATAN MPLS 

Berikut kegiatan yang dapat dilakukan dan mekanismenya secara teknis kegiatan MPLS secara 

daring tercantum pada Tabel Jadwal Kegiatan berikut berikut ini. 

  JADWAL KEGIATAN  MPLS DARING SMA NEGERI 1 SAMPIT TP 2021/2022  

No TANGGAL WAKTU MATERI 

PEMATERI/ 

FASILITATOR KETERANGAN 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Senin, 12 

Juli 2021 

  

  

  

  

  

  

  

07.30-08.00 

  

  

  

  

Persiapan, peserta masuk room 

zoom dengan link yang telah 

dibagikan 

Pendamping 

walikelas.  

Pan. MPLS   

Arahan dan informasi kegiatan 

MPLS dan panduan teknis 

Kegiatan 

MC kegiatan, 

Pendamping 

walikelas 

Pan.MPLS OSIS 

 

Mengisi daftar 

hadir dalam link 

google form yg 

diedarkan 

masing-masing 

walikelas 

 

08.00-09.00 

a. Pembukaan  

b. Arahan dan Informasi Kepala 

dari kepala Sekolah SMA N 1 

Sampit Kepala Sekolah 

 Di pandu oleh 

Host 

09.00-09.15 Istirahat ( penayangan Video 1)    

09.15-10.00 

Materi Pengenalan Kurikulum 

SMANSA, belajar dimasa 

Pandemi Covid 19 

Wakakur SMAN 

1 Sampit    

10.00-10.15 

Sesi tanyajawab yang berkaitan 

materi yang disampaikan Host   

10.15-10.30 

Arahan dan informasi untuk 

kegiatan hari ke 2  Pan. MPLS   

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Selasa,14 

Juli 2021 

  

  

  

  

  

  

07.30-08.00 

  

  

  

  

Persiapan, peserta masuk room 

zoom dengan link yang telah 

dibagikan 

Pendamping 

walikelas 

Pan.MPLS 

Mengisi daftar 

hadir dalam link 

google form yg 

diedarkan 

masing-masing 

walikelas 

Arahan dan informasi kegiatan 

MPLS dan panduan teknis hari 

ke 2 

Pendamping 

walikelas  

Pan.MPLS OSIS 

  

  

  

08.00-09.00 

Penanggulangan Bencana 

Daerah BPBD  Host 

09.00-09.15 Istirahat ( penayangan Video 2)    

09.15-10.00 Pendidikan Karakter Wakasis   

10.00-10.15 

Sesi tanyajawab yang berkaitan 

materi yang disampaikan Host   

10.15-10.30 Arahan dan informasi kegiatan      
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 3 

  

 Rabu,14 

Juli 2021 

  

 07.00-08.00 

1. Persiapan, peserta masuk 

room zoom dengan link yang 

telah dibagikan 
 Pendamping 

walikelas 

 Mengisi daftar 

hadir dalam link 

google form yg 

diedarkan 

masing-masing 

walikelas 

2.  Arahan dan informasi 

kegiatan MPLS dan panduan 

teknis hari ke 3 Pan.MPLS OSIS 

 

08.00-09.00 
Sosialisasi dan Informasi tentang 

Pandemi Covid 19 Dr. Yuendri Host 

09.00-09.15 Istirahat ( Penayangan video 3)   

09.15-10.00 
Mengenal lingkungan SMANSA 

dari dekat 
HUMAS 

Disampaikan 

secara singkat 

gambaran 

lingkungan 

SMAN 1 Sampit 

beserta sarpras 

yang ada 

      

10.00- 10.30 Penutupan kegiatan  

Pan. OSIS  

Ditutup oleh 

Ketua MPLS  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8  

Menjaga kesehatan diri dengan mematuhi Protokol Kesehatan seperti yang 
tercantum dalam pesan berikut : 
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FORMULIR PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI 
PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 SAMPIT TP. 2021/2022 

  
A. PROFIL PESERTA DIDIK 

 
 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Urutan anak : Anak ke……..dari .......... bersaudara 

4. Tempat tanggal lahir : 

5. Agama : 

6. Alamat rumah : 

7. Asal sekolah : 

8. Riwayat Kesehatan : 
 
 

No 
. 

Penyakit berat pernah/sedang diderita Jenis alergi yang diderita 

1   

2   

3 dst.  

 

9. Sebutkan potensi atau bakat peserta didik di bidang seni, olahraga, sains, dll 

………….……………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

10. Sebutkan   sifat/perilaku  peserta didik yang menonjol dan yang perlu 

ditingkatkan 

No. Sifat/Perilaku Menonjol 
Sifat/Perilaku yang perlu 

ditingkatkan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7 Dst.  
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B. PROFIL ORANG TUA/WALI* 
 

No. Data Bapak/Wali* Ibu/Wali* 

1 Nama   

2 Tempat, Tanggal Lahir   

3 Pekerjaan   

4 Pendidikan 

terakhir 

  

5 Alamat saat ini   

6 No.Telp/HP   

 
……………,……………………………….. 

Tanda Tangan Orang Tua/Wali* 
 
 
 
 

( ) 

Keterangan : *coret yang tidak perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


