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 eberhasilan sebuah program diawali dengan perencanaan yang matang dan 

memiliki suatu panduan atau acuan yang menjadi pegangan dalam 

menyelenggarakan suatu kegiatan. Bidang kesiswaan merupakan salah satu unsur sekolah 

yang posisinya memegang peranan sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan 

penguatan dan pengembangan potensi diri siswa di sekolah. Kegiatan Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Siswa Baru merupakan pelaksanaan pengenalan 

lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan 

kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. 

 

Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah Pengenalan lingkungan sekolah adalah 

kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana 

sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur 

Sekolah. 

 

Bridging Course adalah masa pembelajaran awal dengan materi esensial yang sangat 

dibutuhkan untuk menjembatani pola pembelajaran di SD dan SMP. Buku Panduan ini 

sebagai bentuk untuk menggambarkan rancangan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 

(MPLS) dan Bridging Course yang akan selenggarakan di SMP Negeri 4 Lembang. 
 

Saya menyambut baik upaya Tim Bidang Kesiswaan untuk menyusun Buku Panduan Masa 

Pengenalan Lingkungan Sekolah dan Bridging Course. Saya harapkan buku ini dapat 

dipakai sebagai salah satu pegangan atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan MPLS dan 

Bridging Course di SMP Negeri 4 Lembang agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pada gilirannya mutu penguatan dan 

pengembangan potensi diri siswa semakin meningkat. 
 

Lembang, Juli 2017 
 
 
 
 
Iwan Ridwan Setiadi, S.Pd., M.Pd. 
Pembina Tk.I, IVb 
NIP. 19660921 199003 1 008 
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 eraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016  Tentang 

Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Pengenalan lingkungan sekolah 

adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana 

sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur 

Sekolah. 
 

Pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 4 Lembang bertujuan untuk: mengenali 

potensi diri siswa baru; membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan 

sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana 

sekolah; menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru; 

mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; menumbuhkan 

perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, 

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

mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong 

royong. Bridging Course adalah masa pembelajaran awal dengan materi esensial yang 

sangat dibutuhkan untuk menjembatani pola pembelajaran di SD dan SMP.  

 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Bidang Kesiswaan menyusun buku ini 

sebagai acuan bagi pelaksanaan MPLS dan Bridging Course. Kami berharap buku ini bisa 

dijadikan acuan atau pegangan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam 

peningkatan mutu penguatan dan pengembangan potensi diri siswa. Dalam kesempatan 

ini, kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak yang telah memberikan 

masukan dan saran sehingga terwujud buku panduan ini. 

 
 
Lembang, Juli 2017 
 
 
 
 
Yudi Kustiana, S.Pd., M.M.Pd. 
NIP. 19761212 200801 1 008 
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A. Latar Belakang 
 

Sekolah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, 

sedangkan pendidikan itu sendiri berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam 

upaya mewujudkan pendidikan nasional. 

Dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan, salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh sekolah adalah masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). 

Penyelenggaraan MPLS ini merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam 

rangka memberikan pengenalan mengenai lingkungan sekolah. Di samping itu, 

kegiatan ini diadakan sebagai upaya untuk menjembatani peserta didik 

mengenal berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, baik yang 

berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun program belajar.  

Pada hakekatnya, MPLS merupakan implementasi dari fungsi pendidikan 

nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan 

nasional adalah menghasilkan manusia indonesia yang beriman dan bertakwa 

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Sehubungan dengan hal tersebut SMP Negeri 4 Lembang berkomitmen untuk 

menyelenggarakan MPLS yang berbasis pada pengembangan karakter yang 

unggul. Kegiatan ini diharapkan dapat mensinergikan visi SMP Negeri 4 

Lembang.  visi sekolah tersebut adalah “Terwujudnya SMP Negeri 4 Lembang 

yang “ACTUAL” (AKHLAKUL KARIMAH, CERDAS, TERAMPIL,  ULET, AMAN, DAN 

LINGKUNGAN ASRI) dengan tujuan pendidikan nasional yakni menghasilkan 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahklak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara 
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yang demokratis dan bertanggungjawab. Sekolah dengan lingkungan belajar 

yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal 

yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selain itu melalui 

MPLS juga diharapkan peserta didik dapat mencintai lingkungan sekolah serta 

menumbuhkan rasa kewajiban untuk melestarikannya. 

 

B. Landasan Hukum 
 

Landasan hukum pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana  telah diubah beberapa kali dan terakhir kali 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 

tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 

tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Satuan Pendidikan; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru. 

8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat Nomor 422/1540-Disdik 

tentang Pedoman Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 

Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat tanggal 12 Juli 2017 

9. Rapat Dewan Sekolah SMP Negeri 4 Lembang 
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C. Tujuan 

Tujuan pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang adalah sebagai berikut: 

1. Memperkenalkan siswa baru pada seluruh komponen sekolah beserta 

aturan, norma, budaya, dan tata tertib di dalamnya dalam rangka 

mempersiapkan diri mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih 

baik; 

2. Memperkenalkan dan menyatukan peserta masa pengenalan lingkungan 

sekolah dengan warga sekolah lainnya dalam rangka membangun 

lingkungan sosial sekolah yang menyenangkan, inspiratif, edukatif, dan 

kondusif; 

3. Menanamkan wawasan wiyata mandala sehingga siswa baru memahami 

hak dan kewajibannya maupun fungsi da peran sekolah, guru, siswa dan 

masyarakat lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 

tujuan pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan; 

4. Menanamkan sikap mental, spiritual, budi pekerti yang 

baik,tanggungjawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri 

siswa sebagai implementsi penanaman konsep iman, ilmu, dan amal 

 

D. Sasaran 

Sasaran kegiatan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang Tahun Pelajaran 2017/2018 

adalah seluruh siswa baru yang terdaftar melalui Panitia Penerimaaan Peserta 

Didik Baru tahun 2017 di SMP Negeri 4 Lembang 

E. Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang Tahun 

Pelajaran 2017/2018: 

1. Mengenalnya aturan, norma, budaya, program sekolah, visi-misi sekolah, 

cara belajar dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 4 Lembang 

2. Terciptanya suasana lingkungan sosial di SMP Negeri 4 Lembang yang 

kondusif dan menyenangkan 

3. Mengenal hak dan kewajiban sebagai siswa SMP Negeri 4 Lembang 

4. Tertanamnya sikap mental, spiritual, budi pekerti yang baik, 

tanggungjawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri siswa 

sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 4 Lembang 
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F. Manfaat 

MPLS yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Lembang diharapkan memberi 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sekolah: sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan pada 

program sekolah selanjutnya. 

2. Bidang kesiswaan: sebagai acuan dalam menentukan kebijakan 

pelaksanaan MPLS 

3. Guru: sebagai bahan penerapan dalam pelaksanaan pembelajaran didalam 

kelas 

4. Siswa: sebagai bahan bekal dalam mempersiapkan dalam pembelajaran 

memasuki era yang baru 

 

G. Dampak 

Dampak pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang Tahun Pelajaran 

2017/2018 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efektivitas, efesiensi, dinamika, kebermaknaan, dan 

akuntabilitas pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang secara taat asas, 

tepat tujuan, tepat sasaran, dan tepat waktu. 

2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karakter siswa secara efektif 

dan bermakna bagi siswa SMP Negeri 4 Lembang. 

3. Meningkatkan kemampuan siswa melalui pembinaan dalam kegiatan MPLS 

di SMP Negeri 4 Lembang. 

4. Meningkatkan motivasi belajar bagi siswa yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. 
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A. Pengertian MPLS dan Bridging Course 

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Siswa Baru 

merupakan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu 

dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan 

sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. 

Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah Pengenalan lingkungan sekolah 

adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana 

dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan 

pembinaan awal kultur Sekolah. bahwa dalam rangka penerimaan siswa

 baru di sekolah diperlukan pengenalan lingkungan sekolah untuk 

mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

Bahwa dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru 

perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan 

sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. 

Pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk: 

1. mengenali potensi diri siswa baru; 

2. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan 

sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan 

sarana prasarana sekolah; 

3. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai 

siswa baru; 

4. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; 

5. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, 

sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, 

kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang 

memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. 
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Pengenalan lingkungan sekolah meliputi: 

a. kegiatan wajib; dan 

b. kegiatan pilihan. 

Bridging Course adalah masa pembelajaran awal dengan materi esensial yang 

sangat dibutuhkan untuk menjembatani pola pembelajaran di SD dan SMP. 

Buku Panduan ini sebagai bentuk untuk menggambarkan rancangan Masa 

Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Bridging Course yang akan 

selenggarakan di SMP Negeri 4 Lembang. 

 

B. Ruang Lingkup Materi MPLS 

Secara garis besar materi dalam penyelenggaraan MPLS berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru. Selain itu, kegiatan 

ini dijadikan wahana penguatan penumbuhan budi pekerti. Penguatan 

penumbuhan budi pekerti yang dimaksud adalah penanaman nilai-nilai 

mendasar yang meliputi: religius, nasionalis, integritas, kerjakeras/mandiri, 

serta gotong royong. 

NO MATERI 
KEGIATAN 

WAJIB PILIHAN 

1 Mengenali potensi diri 

siswa baru 

1. Pengisian formulir 

siswa baru oleh orang 

tua/wali; 

2. Kegiatan pengenalan 

siswa (khusus SD, 

siswa dapat 

dikenalkan oleh orang 

tua). 

1. Diskusi konseling. 

2. Mengenalkan 

kegiatan ekstra 

kurikuler yang ada 

di sekolah. 

3. Melibatkan siswa 

secara aktif dalam 

setiap diskusi. 

2 Membantu siswa baru 

beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah 

dan sekitarnya, 

antara lain terhadap 

aspek keamanan, 

fasilitas umum, dan 

1. Kegiatan pengenalan 

warga sekolah; 

2. Kegiatan pengenalan 

visi-misi, program, 

kegiatan, cara belajar, 

dan tata tertib 

sekolah; 

1. Pengenalan tata cara 

dan etika makan, tata 

cara penggunaan 

fasilitas toilet, dan 

tata cara 

berpakaian/sepatu. 

2. Mengajak siswa 
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sarana prasarana 

sekolah 

3. Kegiatan pengenalan 

fasilitas sarana dan 

prasarana sekolah 

dengan memegang 

prinsip persamaan 

hak seluruh siswa; 

4. Pengenalan 

stakeholders sekolah 

lainnya. 

berkeliling ke seluruh 

area sekolah, sambil 

menjelaskan setiap 

fasilitas, sarana, dan 

prasarana yang 

terdapat di sekolah 

serta kegunaannya. 

3. Menginformasikan 

fasilitas-fasilitas 

umum di sekitar 

sekolah. 

   4. Menginformasikan 

kewajiban 

pemeliharaan fasilitas 

dan sarana prasarana 

sekolah dan fasilitas- 

fasilitas umum. 

5. Kegiatan simulasi 

penanggulangan 

bencana. 

6. Menginformasikan 

daerah rawan di 

sekitar sekolah. 

7. Kegiatan pengenalan 

manfaat dan dampak 

teknologi informasi, 

termasuk sanksi yang 

diatur dalam 

peraturan perundang- 

undangan terkait. 

3 Menumbuhkan 

motivasi, semangat, 

dan cara belajar 

efektif sebagai siswa 

baru 

1. Simulasi 

penyelesaian 

suatu masalah 

untuk 

menumbuhkan 

1. Pengenalan metode 

pembelajaran dalam 

bentuk quantum 

learning (speed 

reading, easy writing, 
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motivasi dan 

semangat belajar 

siswa; 

2. Kegiatan 

pengenalan etika 

komunikasi, 

termasuk tata 

cara 

menyapa/berbicar 

a menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

mind mapping, super 

memory system). 

2. Mendatangkan 

narasumber dari 

berbagai profesi 

untuk berbagi 

pengalaman. 

3. Kegiatan pengenalan 

kewirausahaan. 

4. Kegiatan pengenalan 

institusi pasangan 

pada sekolah 

kejuruan. 

4. Mengembangkan 

interaksi positif 

antarsiswa dan warga 

sekolah lainnya 

1. Pembiasaan salam, 

senyum, sapa, sopan, 

dan santun; 

2. Pengenalan etika 

pergaulan antar 

siswa serta antara 

siswa dengan guru 

dan tenaga 

kependidikan, 

termasuk kepada 

sikap simpati, 

empati, dan saling 

menghargai, serta 

sportif. 

1. Kegiatan atraksi 

masing-masing kelas, 

antara lain 

perlombaan bidang 

kesenian, dan 

olahraga. 

2. Kegiatan yang 

menjalin keakraban 

antar siswa dengan 

warga sekolah antara 

lain dengan 

permainan atau 

diskusi kelompok. 

5. Menumbuhkan 

perilaku positif antara 

lain kejujuran, 

kemandirian, sikap 

saling menghargai, 

menghormati 

keanekaragaman dan 

persatuan, 

1. Kegiatan penanaman 

dan penumbuhan 

akhlak dan karakter; 

2. Pengenalan budaya 

dan tata tertib 

sekolah; 

3. Pemilihan tema 

kegiatan pengenalan 

1. Beribadah 

keagamaan bersama, 

pengenalan 

pendidikan anti 

korupsi, cinta 

lingkungan hidup, 

dan cinta tanah air. 

2. Kegiatan kebanggaan 
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kedisplinan, hidup 

bersih dan sehat 

untuk mewujudkan 

siswa yang memiliki 

nilai integritas, etos 

kerja, dan semangat 

gotong royong pada 

diri siswa. 

lingkungan sekolah 

yang sesuai dengan 

nilai-nilai positif. 

terhadap 

keanekaragaman dan 

kebhinekaan, antara 

lain pengenalan suku 

dan agama, 

penggunaan pakaian 

adat di sekolah. 

3. Kerja bakti 

membersihkan 

lingkungan sekolah 

dan pengenalan tata 

cara membuang 

sampah sesuai 

dengan jenis sampah. 

   4. Penggunaan sumber 

daya sekolah (air, 

listrik, telepon, dsb) 

secara efisien. 

5. Mengajarkan 

simulasi antri 

melalui baris 

sebelum masuk 

kelas, dan pada 

saat bergantian 

memakai fasilitas 

sekolah. 

6. Kegiatan pendidikan 

bahaya pornografi, 

narkotika 

psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya antara 

lain bahaya merokok. 

7. Kegiatan pengenalan 

dan keselamatan 

berlalu lintas. 
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A. Waktu dan Tempat 

Waktu pelaksanaan: 

1. MPLS dilaksanakan tanggal 17 - 19 Juli 2017 

2. Bridging Course dilaksanakan tanggal 20 – 21 Juli 2017 

Tempat pelaksanaan dilakukan di Kampus SMP Negeri 4 Lembang, Jl. Sukarasa 

Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

 

B. Jadwal Pelaksanaan 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun pelajaran 2017/2018 

dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli 2017. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru, pelaksanaan MPLS dapat 

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada hari sekolah dan jam pelajaran serta 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan. 

Jadwal lengkap MPLS terlampir 

 

C. Metode 

Kegiatan MPLS dilaksanakan melalui pendekatan multi-metoda dengan 

altenatif kegiatan yang dapat dipilih, antara lain, seperti:  

1. Ceramah; 

2. Diskusi dan dinamika kelompok; 

3. pembinaan mental dan spiritual; 

4. Perkenalan dan silaturahmi; 

5. Menghafalkan lagu kebangsaan dan nasional; 

6. Lomba penampilan olahraga dan seni; 

7. Permainan dan outbound; 

8. Pengenaan atribut dan yel-yel yang memiliki makna kejuangan dan cinta 

tanah air;  
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9. Kegiatan kepramukaan dan baris berbaris; 

10. Kegiatan bakti sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup; 

11. Pembentukan gugus siswa dalam rangka kebersamaan, peningkatan mutu 

pendidikan, dan kepedulian sosial; 

12. Pengenal lingkungan sekolah; 

13. Kegiatan kreatif, edukatif, dan inspiratif lainnya yang dikembangkan 

oleh masing-masing sekolah. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan kegiatan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dapat mengenalnya aturan, norma, budaya, program sekolah, visi-

misi sekolah, cara belajar dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 4 

Lembang 

2. Terciptanya suasana lingkungan sosial di SMP Negeri 4 Lembang yang 

kondusif dan menyenangkan 

3. Siswa dapat mengenal hak dan kewajiban sebagai siswa SMP Negeri 4 

Lembang 

4. Tertanamnya sikap mental, spiritual, budi pekerti yang baik, 

tanggungjawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri siswa 

sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 4 Lembang 

E. Prinsip 

1.    Efisien  

Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) harus didasari 

dengan prinsip: 

a. Mudah artinya MPLS tidak menyulitkan peserta masa pengenalan 

lingkungan sekolah; 

b. Murah artinya bahwa MPLS dengan biaya terjangkau; 

c. Meriah artinya MPLS menyenangkan peserta masa pengenalan 

lingkungan sekolah; 

d. Massal artinya MPLS melibatkan semua peserta masa pengenalan 

ligkungan sekolah; dan 

e. Mendidik artinya dilaksanakan sesuai dengan kaidah pendidikan.  
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2.   Edukatif 

Kegiatan MPLS bersifat edukatif, dimaksudkan bahwa kegiatan ini tidak 

mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain 

yang merugikan peserta siswa baru baik secara fisik maupun secara 

psikologis. 

3.  Partisipatif 

Pelaksanaan MPLS melibatkan secara aktif partisipasi guru, tenaga 

kependidikan, pengawas sekolah, dan kakak kelas siswa baru bila 

dipandang perlu. Mengingat kegiatan MPLS merupakan bagian dari hari 

efektif pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka pelaksanaannya 

diatur oleh kepala sekolah dengan tidak meliburkan kelas yang ada dan 

mendorong partisipasi lebih besar segenap warga sekolah; 

 

F. Alur Kegiatan 

Kegiatan MPLS di SMP Negeri 4 Lembang menerapkan sistem Moving Class, 

artinya setiap materi dalam MPLS memiliki kelas atau ruang masing-masing, 

sehingga kelas MPLS yang melakukan pergantian atau perpindahan kelas. 

 

G. Fasilitator 

Fasilitator adalah narasumber yang memberikan materi-materi pelatihan yang 

berasal dari Guru SMP Negeri 4 Lembang 

 

H. Pendamping 

Pendamping merupakan tenaga pembantu yang membantu pelaksanaan MPLS 

yang berasal dari OSIS SMP Negeri 4 Lembang 

 

I. Kepanitiaan 

Penanggung Jawab  : Iwan Ridwan Setiadi, S.Pd., M.Pd. 

Ketua Pelaksana  : Yudi Kustiana, S.Pd., M.M.Pd. 

Sekretaris   : Suci Intan Sari, M.Pd. 

Bendahara   : Dian Sobariah, S.Pd. 

Anggota    : 1. Drs. Sarju   

                                              2. Tachyudin, S.Pd. 

                                                    3. Handani, S.Pd.            

                                                    4. Isak, S.Pd. 
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Rencana Penggunaan Anggaran 
A. Penerimaan 

Pembiayaan Kegiatan MPLS bersumber dari :  

1. Dana BOS SMP NEGERI 4 Lembang Rp. 5.000.000,00 

 JUMLAH Rp. 5.000.000,00 

 

B. Rencana Pengeluaran 

1.  PERSIAPAN 

1. Konsumsi Rapat Penyusunan Program 
2 hari x 10 Orang x Rp. 25.000,00 

 
Rp. 

 
500.000,00 

2. Konsumsi Rapat Persiapan OSIS Rp. 250.000,00 

 Total Anggaran Pengeluaran Rp. 750.000,00 

 

2. PELAKSANAAN  

1. Pembelian Alat dan Bahan   

 a. Alat Tulis Kantor Rp. 250.000,00 

 b. Bahan Kegiatan Rp. 750.000,00 

 c. Peralatan P3K Rp. 250.000,00 

2. Konsumsi Kegiatan   

 a. Konsumsi Kegiatan untuk Tim 
Fasilitator 
5 hari x 15 Orang x Rp. 30.000,00 

 
 
Rp. 

 
 

2.250.000,00 

 b. Konsumsi Snack untuk Tim 
Pendamping 
3 hari x 50 Orang x Rp. 5.000,00 

 
 
Rp. 

 
 

750.000,00 

 Total Anggaran Pelaksanaan Rp. 4.250.000,00 

 

3. TOTAL ANGGARAN PENGELUARAN 
a. Pengeluaran Anggaran untuk Persiapan Rp.            750.000,00 
b. Pengeluaran Anggaran untuk Pelaksanaan  Rp.         4.250.000,00 

Total Angaran Pengeluaran   Rp.         5.000.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

Buku Panduan Pelakasanan MPLS dan Bridging Course di SMP Negeri 4 Lembang Tahun 

Pelajaran 2017/2018 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan MPLS dan 

Bridging Couse di SMP Negeri 4 Lembang. Buku Panduan ini merupakan rambu-rambu yang 

dalam pelaksanaan MPLS dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kreatifitas 

fasiliator dan pendamping serta dukungan orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak yang 

terlibat merupakan komponen yang diperlukan dalam upaya suksesnya kegiatan MPLS ini. 

Kegiatan MPLS ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif 

bagi proses belajar mengajar. 
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