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VISION AND MISSION OF
MTs BILINGUAL

1. Indicators of Steadfast Faith
Always the oneness of Allah, the integration of learning and dhikr.
Run the Islamic shar`i accordance with the teaching of Ahlussunnah wal
jamaah

2. Indicators of Academic Achievement
Academic achievement in accordance with competency standards. Can
implement the academic achievement in the daily lives. Contributes to
ahlussunah wal jamaah

3. Indicators of Insight The Nation
Responsible for the unity of Indonesian nation. Uphold the values of
humanity. Vigilant in facing the danger of latent that disturbing the life of
the nation. Reflect Muslim generation who runs the teaching of
Ahlussunnah waljamaah that Islam is rahmatal lil ‘alamin

VISION

MISSION
1. Be a leading innovation MTs
Innovation in learning
Innovation in working
Innovation in mastery of concept
Innovation in mastery of procedural

2. Be MTS that can synergize IQ, EQ, and SQ
Learners can synergize IQ, EQ, and SQ in worshipping and Muammalah
Teachers and educators are able to synergize IQ, EQ, and SQ

inworshipping and educating

3. Be MTS that capable in delivering the learners above competency
standard

Learning process must be above the standard
Academic achievement above predetermined MCC
The graduates can be accepted in higher education through a test track
There are support activities in academic achievement



In Mtsb before the time of
learning arrives, students are
required to follow the morning
habituation first which is located
in the hall or mosque belonging to
the madrasah. In the morning
habituation, students must read
together istighosa almaul husna
and long surahs led by the coach,
after that students do the dhuha
prayer together. So that students
can be closer to Allah and can get
used to reading sholawat and al
Quran.

HABITUAL
MORNING

MTS BILINGUAL CULTURE

PROJECT
ASSIGNMENT

At Mtsb each level gets one project assignment, so that students are
accustomed to producing written works and practicing critical
reasoning skills and project assignments are one of the requirements
for graduation. And at the end of the semester each student is
required to present the results of project assignments to the
supervising teacher. To determine whether to pass and advance to the
next level



At MTSB, there are six extra-
curricular activities that can be
chosen according to the interests
of students' talents, including
1. Music
2. Robotic
3. Pagar Nusa
4. Math Olympiad
5. Science Olympiad
6. English Olympiad.
Extra curricular can hone and
develop students' talents. and
carve out student and madrasah
achievements

EXTRA 
CURRICULAR

STUDY ASSISTANCE
Study assistance is a program from MTSB to get more intensive guidance.
Learning mentoring is divided into two, namely improvement classes and
acceleration classes. repair classes are intended for students who need
deeper knowledge of the subject matter.
If students find it difficult to understand the
subject matter, students can join the improvement
class so that students can understand the subject
matter. In addition, there are acceleration classes,
acceleration classes are intended for students
who want to take part in academic
competitions such as the national olympiad.
students will be trained through practice questions
and Olympic grids so that students get maximum
results.



ECI stands for English competition
improvement. Eci is one of the programs
on Mtsb. ECI is a compulsory subject for
students every day, because MTSB uses
the Cambridge curriculum method, this
ECI subject is held to improve English
language skills in aspects of speaking,
listening, reading and writing.

ENGLISH COMPETENCE IMPROVEMENT
(ECI)

TADARUS, TAHFIDZ AND TAHSIN
MTs Bilingual added tadarus which is held every Monday-Friday after
maghrib prayers, so that students get used to reading the Koran without
being asked by their parents. Besides that, MTs Bilingual added tahfidz
lessons to aim students to be able to launch their memorization and
facilitate students to read the Al Quran, At bilingual MTs there was also
tahfidz riviuw with the method of students and mentors facing each other
and students handing memorization to the companion. As well as bilingual
Mts adding tahsim lessons to aim for
students to be able to read the
Al Quran correctly because tahsim is
studying the Al Quran according to the
rules.

In MTSB students are required to worship with solemnity, what is meant by
worship with solemnity is worship with gratitude and sincerity and aims to
get closer to God.Worship is carried out as a form of gratitude to Allah for
creating, maintaining, elevating humans as caliphate on earth, and allowing
humans to take advantage of the benefits provided by nature. We must
worship with gratitude and sincerity in order to get closer to Allah who has
created the heavens and the earth and their contents.

WORSHIP WITH 
SOLEMNITY



KARYA 
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Meningkatkan 
Kemampuan 
Bernalar Kritis 
Dengan Mengubah 
Pola Belajar 
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Pada dasarnya kita perlu bernalar kritis untuk menemukan kesimpulan
dan keputusan yang benar, serta dapat dipertanggung jawabkan, karna
kemampuan dalam bernalar kritis akan memberikan arahan yang lebih
tepat dalam berpikir. Kemampuan bernalar kritis sangat diperlukan,
lalu mengapa keterampilan berpikir kritis diperlukan sebagai siswa?
Bernalar kritis merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan
rasional terhadap apa yang harus dilakukan atau apa yang harus
dipercayai, dimana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis,
sistematis, dan dipikirkan dengan matang. Kemampuan bernalar kritis
akan di perlukan untuk kedepannya karena selama proses belajar siswa
mengembangkan pikiran terhadap permasalahan yang terdapat di
dalam pembelajaran.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok
permasalahan ialah:

1. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan
mendapatkan pola belajar yang tepat ?

A. LATAR BELAKANG

C. TUJUAN
Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas,
maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
bernalar kritis dan mendapatkan pola belajar yang tepat

D. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ialah Penilitian Literasi. Literasi
adalah mencari informasi melalui internet atau buku buku dengan
informasi yang benar serta sumber yang jelas agar tidak timbul
kesalah-pahaman di dalam penelitian ini.



PKN

IPS
E. PEMBAHASAN

Definisi keterampilan bernalar kritis, kemampuan berpikir tingkat
tinggi merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan
mentransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki
untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan
keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru. Aktivitas
manusia tidak lepas dari kemampuan untuk berpikir, karena hal
tersebut merupakan suatu ciri yang membedakannya dengan
makhluk hidup lainnya. singkatnya, bernalar kritis adalah sejenis
berpikir kreatif dan yang secara khusus berhubungan dengan kualitas
pemikiran atau argumen yang disajikan untuk mendukung suatu
keyakinan atau rentetan Tindakan. cara meningkatkan kemampuan
atau bernalar kritis memberikan penjelasan sederhana,
menyimpulkan, membangun keterampilan dasar, memberikan
pertimbangan lanjut mengatur strategi dan taktik.

Bernalar kritis adalah kemampuan untuk memperkaryakan setiap
aspek penting dalam suatu masalah, ketika mempraktikkan
kemampuan kritis, untuk menganalisis suatu topik atau
permasalahan secara objektif, dengan begitu harus yang didapatkan
tidak akan biasa dan benar-benar berdasarkan fakta yang ada.
kemampuan untuk bernalar kritis juga dapat memilah informasi yang
penting atau tidak untuk memecahkan masalah. Bernalar kritis juga
membantu dalam membuat keputusan penting dalam berbagai
aspek. cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis: banyak
berkarya, mendengarkan secara aktif, mempertibangkan segala
kemungkinan.



ICT

F. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan Pendidikan semakin berkembang
dengan pesat. peningkatan mutu yang terjadi didalam berbagai aspek
kehidupan kemampuan bernalar kritis, tidak hanya di peruntukan
untuk orang-orang dewasa saja, tetapi kemampuan itu sudah harus
ada sejak dini dan sudah tidak perlu alasan lain, bahwa semua harus
berpikir kritis. Dikarenakan pesatnya perkembangan ilmu teknologi
dan komunikasi serta tekanan globalisasi yang saat ini kita hadapi,
kita diharuskan untuk bisa mengerahkan seluruh pikiran dan potensi
sumber daya yang dimiliki setiap masyarakat diseluruh bangsa untuk
tetap bertahan. cara siswa untuk bernalar kritis dapat mendorong
rasa ingin tahu siswa, meningkatkan kreativitas, meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah, mendorong perkembangkan anak,
menerapkan model pembelajaran problem posing, metode diskusi.

Dari setiap mata pelajaran yang sudah dibahas dapat disimpulkan
bahwa:

1. Ips : bahwa bernalar kritis merupakan proses mental yang
terorganisir dan sistematis untuk memecahkan masalah,
menganalisis informasi, dan formulasi kesimpulan serta membuat
suatu keputusan.

2. Ict : cara kita melawan adalah dengan pikiran, kritis terhadap
sesuatu, hati hati dalam memilih mengajarkan metode baru.

3. Pkn : bernalar kritis juga mempengaruhi banyak sekali aspek,
pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Dengan begitu
meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisa, mendengar
jauh lebih baik.



Menumbuhkan 
Sikap Gotong 
Royong Antar 
Teman
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Bekerja secara Bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu atau
sering didengar telinga kita dengan kata gotong royong adalah sebuah
kegiatan yang menjadi budaya di seluruh pelosok negeri ini, dikegiatan
masing-masing nila-nilai yang terdapat dalam budaya gotong royong
salah satunya adalah mempereratkan tali persatuan antar individu
dalam sebuah kelompok masyarakat atau teman.Kegiatan ini seperti
menghilangkan semua perbedaan yang ada disetiap individu melebur
menjadi satu di atas semua kepentingan pribadi. Salah satu jenis
kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah / rumah adalah bersih-
bersih sekitar lingkungan sekolah atau permukaan tertentu. Warga
atau masyarakat dengan segala peralatan berkumpul dan secara acak
melakukan bersih-bersih.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok
permasalahan ialah:

1. Bagaimana cara menimbulkan sikap gotong royong antar teman
maupun masyarakat?

A. LATAR BELAKANG

C. TUJUAN
Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas,
maka penelitian ini bertujuan agar siswa mengetahui cara
menumbuhkan sikap gotong royong antar teman dan memahami apa
itu gotong royong.

D. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ialah Penilitian Literasi. Literasi
adalah mencari informasi melalui internet atau buku buku dengan
informasi yang benar serta sumber yang jelas.



PKN

IPS
E. PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia dikenal memiliki sifat dan sikap gotong royong
sehingga semangat kerja sama harus selalu dibina termasuk didalam
lingkungan sekolah apalagi mengingat peran sekolah adalah rumah
kedua bagi para siswa dimana teman, guru dan staf ibarat keluarga.
Kerja sama yang baik dan menimbulkan rasa persatuan pada siswa
dan membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Kerja sama
merupakan suatu usaha didalamnya melibatkan 2 orang atau lebih
untuk melakukan kegiatan Bersama sama supaya apa yang mencapai
tujuan Bersama bisa tercapai. Disekolah banyak sekali kegiatan siswa
yang sangat berguna untuk memupuk semangat Kerjasama gotong
royong juga salah satu kegiatan dilingkungan sekolah gotong royong
juga memperkuatkan Kerjasama dan komunikasi. Cara untuk
menumbuhkan semangat Kerjasama di sekolah antar teman,
memberikan tugas kelompok, membuat jadwal piket di kelas,
melakukan olahraga Bersama, kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan
organisasi, lomba antar kelas.

Gotong Royong merupakan budaya yang menjadi salah satu identitas
perilaku kolektif masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah salah
satu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan Bersama. hilangnya
budaya gotong royong dikalangan remaja ada beberapa faktor yang
mempengaruhi semangat, gotong royong dikalangan teman, keluarga
dan masyarakat ini bisa tumbuh dengan bebarapa cara, salah satunya
adalah solidaritas tinggi terhadap lingkungan dan sesama lain
menghidupkan Kembali semangat kebersamaan dalam komunikasi
Bersama yaitu organisasi cara menumbuhkan sikap kerja sama.
Belajar toleransi akan keberagamaan, aktif dalam tugas piket kelas,



PENJASKES

F. KESIMPULAN

ikut aktif dalam organisasi disekolah, menyapa guru dan teman
dengan sopan.

Dari setiap mata pelajaran yang sudah dibahas dapat disimpulkan
bahwa:

1. IPS: Dalam gotong royong juga menumbuhkan Kerjasama dan
membutuhkan sifat kerja sama harus diajarkan pada siswa.

2. PKN: Gotong royong diera saat ini hampir hilang karena beberapa
faktor yang membuat seperti itu dan sebagai guru / orang tua /
teman wajib mengingatkan sikap gotong royong.

3. PENJAS: Gotong royong bukan hanya membersihkan saja, hanya
gotong royong dalam artian Lain atau sesuai kondisi

Gotong royong di olahraga juga ada seperti Tarik tambang, sepak
bola, volly, rounders, bola basket dan lain lain, gotong royong memiliki
sifat kerja sama, dan melakukan secara Bersama-sama. Sikap gotong
royong sangat dibutuhkan dilingkungan masyarakat, kelompok,
teman. Karena gotong royong juga salah satu bagaimana kita
mempererat tali persaudaraan, semakin sering berbicara dengan
teman maupun masyarakat. Cara menumbuhkan sikap gotong royong
sering mengikuti kompetisi berkelompok, perbanyak komunikasi,
aktif dalam kegiatan kerja kelompok.



Beribadah Dengan 
Rasa Untuk 
Meningkatkan 
Keimanan Dan 
Ketaqwaan 
Kepada Allah SWT.
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Beribadah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan umat muslim.
Beribadah tidak hanya dilakukan dengan tidak khusyu’, Ibadah harus
dilakukan tuma’ nina dan fokus. Pada jaman sekarang banyak anak yang
masih belum bisa tuma’ nina dalam beribadah. Berbicara saat adzan
dikumandangkan, tidak berdzikir saat masuk masjid, lebih
mementingkan berbicara dengan teman membahas hal yang tidak
penting dan berbicara dengan keras sehingga mengganggu teman lain
yang sedang khusyu’, dan menyebabkan banyak orang tidak bisa tuma’
nina dalam beribadah.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa
1. Bagaimana cara beribadah dengan rasa untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

A. LATAR BELAKANG

C. TUJUAN
Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas,
maka penelitian ini bertujuan untuk mengatahui cara beribadah
dengan rasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT.

D. JENIS PENELITIAN
Literasi jenis penelitian yang dimulai dengan membaca, mengatahui
informasi yang kita teliti dengan membaca buku. Sehingga kita bisa
menambah wawasan melalui buku dan lebih gemar membaca.



RELIGION

CIVIC
E. PEMBAHASAN

Pada sila pertama Pancasila tertulis dengan jelas "Ketuhanan yang
maha esa" artinya, sebagai umat muslim kita harus taat dan
melakukan kewajiban kita sebagai umat beragama, yaitu ber ibadah
kepada Tuhan yang maha Esa. dalam hal ini toleransi juga dabgat
diperlukan, yaitu, ketika orang lain beribadah kita hatus menghargai
dan tidak menganggu. karna dia juga memiliki kewajiban untuk
beribadah dengan Khusyu'. Dapat disimpulkan bahwa beribadah
dengan rasa merupakan mengamalkan sila ke 1.

Beribadah tidak hanya diucapkan saja tetapi harus benar-benar
paham artinya dan mendalami. Terutama ketika kita sholat harus
tuma’ nina dan fokus pada bacaan. Ketika memasuki masjid,
musholla, atau tempat beribadah ada baiknya kita untuk berdzikir
sambil menunggu waktu adzan, kita gunakan waktu untuk berdzikir,
mengingat Allah SWT. Ketika kita sholat hati, pikiran, dan Gerakan
kita harus focus bacaan sholat dan harus focus dan tuma’ nina, jangan
mengganggu orang lain, dapat disimpulkan bahwa saat sholat, hati,
pikiran, Gerakan harus fokus pada Allah dan tuma’nina.

ASKI
Adab dalam beribadah adalah dengan Khusyu', fokus hanya pada Allah
SWT., ibadah dengan tuma' nina, jika ada teman kita yang sedang
beribadah, sebaiknya kita tidak menggangu, jangan membuat orang
lain terganggu ibadah nya. fokus pada ibadah sendiri-sendiri. jika
ingin ibadah kita diterima oleh Allah, kita harus Khusyu' beribadah,
tidak main-main, jika kita sudah berusaha sebaik mungkin,
memahami arti setiap bacaan, fokus dan Khusyu’ insya Allah, Allah



F. KESIMPULAN

akan menerima ibadah kita. Dapat disimpulkan bahwa memiliki adab
dalam beribadah adalah salah satu cara agar ibadah kita diterima
Allah.

Dari setiap mata pelajaran yang sudah dibahas dapat disimpulkan
bahwa:

1. religion : saat sholat, hati, pikiran, gerakan harus fokus kepada
Allah dan tuma'nina

2. civic : beribadah dengan rasa merupakan mengamalkan sila ke 1

3. aski : memiliki adab dalam beribadah adalah salah satu cara agar
ibadah kita diterima Allah.
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