
BIRU
PUTIH
The beauty of MTsB

M A J A L A H  

BY GROUP 4
Class 8.1

Jl. Jenggolo No. 53 / Telp (031)99705746



STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH
MTS BILINGUAL MUSLIMAT NU

SIDOARJO
TAHUN PEMBELAJARAN 2023-2024

S Y A M S U H A R I ,  S . T . ,  S . P D . ,  M M . ,  M . P D . I
KEPALA MADRASAH

I K E  D W I  L E S T A R I ,  S . P D . ,  M . P D I

WAKA KURIKULUM

WAKIL KEPALA MADRASAH

J U M I A R S I H  K H U S N U L  K ,  S . P D . ,  M . P D I

F I T R I A  I S T I K O M A H  D E W I ,  S . P D
STAFF KURIKULUM

S I L V I A  D W I  A N G G R A E N I ,  S . P D . ,  M . P D
WAKA KESISWAAN

B U D I  S E T Y O  N U G R O H O ,  S . P D
WAKA HUMAS

S A N D R A  D E W I  N U R  L A I L I ,  S . K O M . ,  S . P D . I . ,  M M
WAKA SARANA DAN PRASARANA

S I T I  A I S Y A H ,  S . P D . ,  M . P D . I
BENDAHARA

P A N D U  P A N D A W A ,  S . P D . ,  M . P D
PEMBINA OSIS

M I Q D A R  M A U L A N A  D Z I L F I K R I ,  S . T .
STAFF SARANA DAN PRASARANA



M U S T A Q I M ,  S . P D I . ,  M M

D I N A  W I F Q I Y A H  R O H M A H ,  S . S .
KOORDINATOR DIVISI BAHASA

N U R  H A Y A T I  M A R I Y A N A ,  S . P D . ,  M . P D . I
STAFF DIVISI BAHASA

A L I  R I D H O ,  S . P D . ,  M . P D . I
STAFF DIVISI BAHASA

KOORDINATOR DIVISI TAHSIN DAN TAHFIDZ

M I S B A H  F A R I D  R I F A ' I ,  S . H U M
KOORDINATOR DIVISI PERIBADATAN

R E N A  W A R D A N I A ,  S E
KEPALA BP/BK

E R L U  F I C K Y  H A R I Y A N T O ,  S . P D .
STAFF PERPUSTAKAAN DAN READING CORNER

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH
MTS BILINGUAL MUSLIMAT NU

SIDOARJO
TAHUN PEMBELAJARAN 2023-2024



Structure  Class 8.1
M A ' A M  N U N U N G

HOMEROOM TEACHER

B A G A S  
LEADER CLASS

R A I S
VICE LEADER

R E Z I L D A
SECRETARY 2

S H A F I Y A
SECRETARY 1

D A M A
CLASS TREASURER



KETUA | EDITOR

Penyusun

NAURA MILLAH A.

EVELYNE DIAN P.

QALICA ZAVRANA P.A.

EDITOR

DESAIN GRAFIS | EDITOR



ANATASYA VIRA NUR H.

EDITOR

Penyusun

DAVINA HAURA F.

EVRILLIA INDRI P.

EDITOR

EDITOR



     MTsB beralamatkan di Jalan Jenggolo nomor 53,
Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur. MTs Bilingual adalah madrasah tsanawiah
Full Day School dan boarding school. Tetapi MTsB
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di
sekolah. MTsB terkenal karena termasuk dalam
kategori sekolah favorit. Oleh karena itu MTsB berhasil
membawa pulang kategori Favorite School  pada acara
Indonesia Platinum Award di Jakarta. Dengan strategi
unggulan yang menerapkan lintas kurikulum sekaligus
dalam sistem pembelajarannya, yakni kurikulum
nasional, kurikulum nasional dan Cambridge University
semakin mengukuhkan kiprah MTs Bilingual Muslimat
NU Pucang Sidoarjo sebagai madrasah bergengsi
dalam persaingan dunia pendidikan. 

MTs Bilingual Muslimat NU



- Layanan pendidikan
menyeluruh meliputi
aspek intelektual ,
emosional, dan spiritual. 
- Monitoring shalat
fardhu, shalat dhuha, dan
Tahajjud yang dilakukan
secara terus menerus
dengan partisipasi orang
tua.
- English Competence
Improvement 
- Tartil dan Tahfid Al-
Quran 

ADAB

KEUNTUNGAN
BERSEKOLAH DI
MTSB

PENDIDIKAN

FASILITAS
Fasilitas di mtsb
sangat lengkap.
Terdapat koperasi,
toilet, mushola, UKS,
kantin, dan lain lain.
tapi tentu kebersihan
fasilitas tersebut
terjaga dan nyaman
untuk digunakan.

   MTsB adalah sekolah yang selalu
mengedepankan adab. Adab kepada
guru, orang tua, atau teman sebaya.
Karena kedudukan adab sangat amat
tinggi. Oleh karena itu sering sekali
MTsB mencontohkan atau
mempraktikkan contoh tentang suatu
adab yang benar. 



Boarding School
Apa itu boarding school?
   Boarding school atau sekolah asrama adalah
sebuah sekolah tingkat pra-universitas dimana
sebagian besar atau seluruh murid bermukim selama
masuk sekolah tersebut. Kata "asrama" dipakai
dalam pengertian "kamar dan papan" seperti halnya
lobi dan hidangan. 

Meletakkan dasar
dan pondasi yang
kokoh untuk
perkembangan
intelektual, spiritual
dan emosional. 

Dirancang
menguatkan aqidah
Islamiyah
berwawasan
Ahlussunnah wal
Jannah pada siswa
melalui kegiatan
kegiatan
pembiasaan.

Siswa dibiasakan untuk
menghafalkan Al-Quran
dengan metode
sorongan.
Diberi dasar yang kuat
untuk mempelajari
matematika dan science.



Apa saja kegiatan
pembiasan di MTsB?

   MTsB merupakan madrasah yang memiliki
banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan agar
siswa dapat merubah sifat dan sikap buruknya
dari yang buruk menjadi ke lebih baik. Dengan
membuat mereka terbiasa dengan kegiatan
yang diadakan madrasah. Kegiatan yang
diadakan oleh madrasah salah satunya adalah
pembiasaan pagi. 

  Pembiasaan pagi biasanya
diawali dengan membaca
Asmaul Husna beserta
artinya, membaca surat-
surat yang ada di Alquran. 

Seperti surat Al-mulk, Yasiin Al-Kahfi, Ar-
rahman, Al-Jumu'ah istighosah 1,2,3 dan di

setiap hari Kamis membaca Diba', di hari
Jumat kita juga membaca tahlil. 



 Setelah membaca Asmaul Husna dan
lainnya kita melaksanakan Shalat Dhuha
berjamaah. Kemudian membaca doa setelah
salat Dhuha dan doa akan belajar. Setelah
itu kita bersama-sama mengikrarkan janji
siswa, kemudian siswa wajib mengikuti
kegiatan english day, literasi, dan numerasi
di tempat yang sama (masjid). 

  Setelah mengikuti pembiasaan pagi siswa
kembali ke kelas masing-masing untuk
mengikuti pelajaran sesuai jadwal masing-
masing.



   Di MTsB terdapat banyak event event menarik
seperti market day. Market day bersrti kita
menjual sesuatu kecil kecilan dan market day
biasa dilakukan secara kelompok teman. Market
day dilakukan dengan cara membeli snack atau
jajanan di warung kemudian di jual kembali di
sekolah, itulah event market day.

Selain itu, MTsb juga mengadakan kegiatan
outdoor learning, yaitu kegiatan belajar sambil

bermain.



MTsB sering kali menjuari beberapa lomba,
di antaranya adalah robotik, cipta cerpen,
renang, olimpiade, taekwondo dan masih

banyak lagi. 



Tak hanya itu juga fasilitas di setiap
kelas sama, yaitu terdapat smart tv

untuk pembelajaran sehari hari siswa
yang akan memudahkan siswa untuk

memahami suatu materi yang di
berikan juga terdapat Ac di setiap

kelas sehingga siswa nyaman.



MATSAMA

   MATSAMA atau masa taaruf siswa madrasah
adalah masa orientasi atau kegitan pengenalan
lingkungan madrasah pada siswa didik baru, Melalui
MATSAMA, peserta didik baru akan dikenalkan
mengenai sistem pembelajaran, ciri khas, karakter,
peraturan tata tertib dan budaya yang ada di
lingkungan madrasah. Tetapi di MTsB tak hanya
peserta didik yang mengikuti kegiatan MATSAMA,
melakinkan seluruh siswa madrasah mengikuti
kegiatan MATSAMA.



KARYA TULIS

Bernalar Kritis 
Meningkatkan kemampuan 

Dengan mengubah pola belajar

A. Latar Belakang

 Bernalar kritis atau berpikir kritis adalah jenis
kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam
mempertahankan aspek penting suatu
permasalahan. Bernalar kritis menjadi salah
satu soft skill yang wajib dimiliki untuk
menunjang pencapaian karir seseorang.
Seseorang yang memiliki nalar kritis akan
mampu menganalisis sebuah topik atau
permasalahan secara objektif. Dengan
demikian, hasil yang didapat benar-benar
berdasarkan fakta yang ada dan tidak bisa
secara subjektif. 

 



Lalu, mengapa kemampuan bernalar atau berpikir
kritis itu wajib dimiliki dalam segala hal?

 

2.Melatih kemampuan diri sendiri Bernalar kritis atau berpikir
kritis dapat membuat seseorang mengetahui kemampuan diri
sendiri. Kemampuan ini juga dapat membantu seseorang
untuk menemukan informasi baru yang sebelumnya tidak
diketahui ketika menganalisis sebuah permasalahan secara
kritis. Dengan demikian, bernalar atau berpikir kritis akan
membuat seseorang lebih memahami kemampuan dirinya
sendiri, mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, dan mencari
cara untuk memperbaikinya.

1.Mudah menyelesaikan masalah Kemampuan bernalar kritis
dapat membuat seseorang lebih teliti dalam menemukan
kesalahan yang mungkin terlihat dalam lembar pernyataan
ataupun pekerjaan. Tidak hanya menemukan kesalahan atau
permasalahan saja, tetapi kemampuan ini juga dapat
membantu seseorang untuk mencari solusi terbaik bagi
permasalahan yang ada. Dengan kata lain, bernalar kritis
dapat meningkatkan kemampuan problem solving seseorang.

3.Memiliki sudut pandang yang lebih luas Bernalar kritis atau
berpikir kritis membuat seseorang memiliki sudut pandang
yang luas. Dalam kata lain, kemampuan ini dapat menjadikan
Anda sebagai pribadi yang open minded. Seseorang akan
tetap objektif dan tidak bias dengan hal-hal yang bersifat
subjektif ketika menerima informasi baru atau mencari solusi
atas masalah yang ada. Oleh karena itu, seseorang lebih
mudah menerima sudut pandang baru dalam menerima
informasi atau argumen yang disampaikan oleh orang lain.



B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar

kritis dengan mengubah pola belajar?
 C. Tujuan

1. Mengetahui cara meningkatkan kemampuan bernalar
kritis dengan mengubah pola belajar.

 D. Jenis Penelitian
Penelitian Literasi

E. Pembahasan
1..Social 
 Kita sebagai makhluk hidup pasti akan salimg membutuhkan satu
sama lain. Dan manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang
lain. karena tanpa adanya manusia lain disekitar kita, kita tidak akan
bisa mendapatkan uang yang bisa kita gunakan untuk makan. Dengan
adanya keberadaan manusia bumi kita bisa mendapat pembelajaran
selama kita masih hidup. Karena sejak dini kita sudah diberi
pembelajaran oleh orang tua kita. Mulai dari kita diajarkan kebaikan
untuk diri sendiri dan juga orang lain, kita juga mendapatkan
pendidikan sekolah yang wajib diikuti oleh masyarakat dimulai dari
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah
Menengah Atas (SMA). Sehingga semakin kita dewasa kita bisa
mendapatkan pikiran dewasa juga yang setara dengan umur kita, dan
hal tersebut bisa disebut bernalar kritis. Namun bernalar krits tidak
bisa tumbuh di diri kita dengan kita berdiam dan menunggu
pertambahan umur, tetapi kita juga harus mengasah pikiran kita agar
bisa bernalar kritis hal itu bisa dilakukan dengan mengubah pola
belajar kita.
 Kesimpulan: kita bisa menentukan hidup kita kedepannya nanti
dengan mengatur pola belajar kita agar kita juga bisa meningkatkan
kemampuan bernalar kritis kita dengan baik dan bisa lebih cepat pula.
Karena bernalar kritis sangat penting untuk masa depan kita semua.



1.Civic
 Akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam hal ini berarti proses
pendidikan harus mampu dalam pembentukan sikap,
pengembangan kecerdasan atau intelektual serta
pengembangan keterampilan siswa sesuai kemampuan dan
kebutuhan. Ketiga aspek itu (sikap, kecerdasan dan
keterampilan) merupakan arah dan tujuan pendidikan yang
harus diupayakan. Dalam mencapai tujuan pendidikan
tersebut, salah satu yang dapat dilakukan melalui
peningkatan pembelajaraan di kelas. Salah satu mata
pelajaran wajib di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
PPKn adalah mata pelajaran yang berorientasi pada
pembentukan watak/karakter warga negara yang mampu
memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban
masing-masing untuk menjadi warga negara yang baik,
cerdas, dan terampil sesuai amanat yang tertuang dalam
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. PPKn
membekali siswa keterampilan menjadi warga negara yang
baik. PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat
penting untuk diajarkan sejak dini sebagai satu wahana untuk
proses pembentukan karakter bangsa dan negara.
Watak/karakter kewarganegaraan sesungguhnya merupakan
dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata
pelajaran PPKn. Watak yang mencerminkan warga negara
yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil,
demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki
kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.
 

 



Kesimpulan: PPKn merupakan salah satu contoh pelajaran
yang diajarkan dengan tujuan agar untuk membentuk
watak/karakter warga negara agar mampu memahami dan
melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing untuk
menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan terampil sesuai
amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD Negara
Republik Indonesia 1945.

3. Religion
   Pendakwah islam yang cerdas selalu menggunakan pikiran
untuk menyelesaikan masalah untuk menyelesaikan masalah
pasti kita perlu berpandai pandai. Mereka pasti bisa mengatur
belajarnya dengan selalu belajar sejarah islam ataupun
akademik. Mereka pasti meniru ajaran ajaran nabi. Karena
nabi berdakwah untuk mencari ilmu kitab isa meniru para nabi
untuk selalu belajar. Kita tidak hanya bisa belajar tapi kita
harus bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa menerapkan pola
belajar dengan selalu belajar, sebelum mengerjakan tugas
kita perlu membaca 5 menit tidur pun sama. Kita harus
melakukan kegiatan membaca sebelum melakukan sesuatu
dan dampak nya insya Allah kita akan bisa berfikir kritis.
Tetapi kita juga harus sering belajar menyelesaikan soal maka
dari itu kita dapat bernalar kritis lebih cepat. 
Kesimpulan: dari informasi di atas kitab bisa simpulkan bahwa
untuk bernalar kritis kita perlu belajar. Tapi tidak belajar saja,
tapi kita perlu untuk bertaqwa kepada Allah dengan selalu
shalat dan mengaji secara istiqomah. Maka dari itu kita dapat
berpikir kritis.

 



A.KESIMPULAN 
 Bernalar kritis atau berpikir kritis adalah jenis
kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam
mempertahankan aspek penting suatu permasalahan.
Nalar kritis menjadi salah satu soft skill yang wajib dimiliki
untuk menunjang pencapaian karir seseorang. Seseorang
yang memiliki nalar kritis akan mampu menganalisis
sebuah topik atau permasalahan secara objektif. Dengan
demikian, hasil yang didapat benar-benar berdasarkan
fakta yang ada dan tidak bisa secara subjektif. Seseoarang
yang bernalar kritis bisa dengan mudah menyelesaian
masalah, memiliki sudut pandang yang luas serta dapat
berkomunikasi dnegan baik.

 Karena sejak dini kita sudah diberi pembelajaran oleh
orang tua kita. Mulai dari kita diajarkan kebaikan untuk
diri sendiri dan juga orang lain, kita juga mendapatkan
pendidikan sekolah yang wajib diikuti oleh masyarakat
dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sehingga semakin kita dewasa kita bisa mendapatkan
pikiran dewasa juga yang setara dengan umur kita, dan
hal tersebut bisa disebut bernalar kritis. Namun bernalar
krits tidak bisa tumbuh di diri kita dengan kita berdiam
dan menunggu pertambahan umur, tetapi kita juga harus
mengasah pikiran kita agar bisa bernalar kritis hal itu bisa
dilakukan dengan mengubah pola belajar kita.
 

 



 Akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Dalam hal ini berarti proses pendidikan harus
mampu dalam pembentukan sikap,
pengembangan kecerdasan atau intelektual
serta pengembangan keterampilan siswa sesuai
kemampuan dan kebutuhan. Ketiga aspek itu
(sikap, kecerdasan dan keterampilan)
merupakan arah dan tujuan pendidikan yang
harus diupayakan. Dalam mencapai tujuan
pendidikan tersebut, salah satu yang dapat
dilakukan melalui peningkatan pembelajaraan
di kelas. Salah satu mata pelajaran wajib di
jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas
(SMA) adalah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn). 
 



   Kita adalah makhluk sosial,sebagai makhluk sosial kita pasti
saling membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri.
Oleh karna itu tak heran kita akan selalu melakukan interaksi
sosial dengan orang lain. Kita juga perlu saling membantu
orang lain untuk sama sama mencapai tujuan.Contoh
interaksi sosial yaitu gotong royong.

  Gotong royong adalah kegiatan yang di lakukan bersama
sama untuk mencapai tujuan tertentu.Gotong royong adalah
ciri khas Indonesia.Gotong royong sendiri mencerminkan sila
ke 3 pancasila yang berbunyi “persatuan Indonesia”.Sebagai
orang Indonesia kita seharusnya mampu mengikuti budaya
kita yaitu gotong royong.Gotong royong perlu di tanamkan
sejak dini.Sebagai siswa kita bisa melakukan kegiatan gotong
royong di sekolah.Maka kita perlu menumbuhkan sikap
gotong royong antar teman dalam hal apapun ( hal positif ).

 

Gotong Royong 
Menumbuhkan sikap 

Antar teman

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah
1.Mengapa sikap gotong royong antar teman perlu
ditumbuhkan?
C. Tujuan
1.Mengetahui alasan sikap gotong royong antar teman
perlu ditumbuhkan.



D.Jenis Penelitian
Penelitian Literasi

E.Pembahasan
1.Sosial  
  Kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan orang
lain dan tak bisa hidup sendiri.Maka tak heran kita sering
melakukan interaksi sosial dengan orang lain.Maka salah satu
bentuk interaksi sosial adalah gotong royong.Gotong royong
antar teman perlu kita tumbuhkan sebagai makhluk
sosial.Banyak manfaat yang kita peroleh dari menumbuhkan
sikap gotong royong antanr teman.

A.  Mempunyai banyak teman.
Karena kita melakukan interaksi dengan teman yang bersifat
dapat membantu, maka mereka tentu akan merasa terbantu
dengan bantuan yang kita berikan pada mereka.

B.  Perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasan.
Dengan interaksi yang kita lakukan, banyak orang yang
merasa terbantu dan akan berusaha untuk membantu kita di
saat kita kesulitan.

Kesimpulan :Maka seperti yang kita tahu,ciukup banyak
manfaat yang kita peroleh dari kegiatan gotong royong antar
teman. Maka sebaliknya, jika kita tak mau gotong royong, kita
pasti tidak punya teman, dijauhin dan yang pasti, orang-
orang segan untuk menolong kita.

 



2.Civic
Pancasila merupakan pedoman hidup kita di negeri ini. Salah
satu sila Pancasila berbunyi “persatuan Indonesia”
merupakan sila Pancasila ke-3 yang bermakna untuk selalu
Bersatu meski banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia.
Contoh penerapan sila ke-3 tersebut salah satunya adalah
gotong royong. Salah satu sikap yang bisa dilakukan
disekolah adalah membantu teman yang kesusahan dengan
cara bekerja kelompok, maka pekerjaan yang berat menjadi
ringan. Dengan gotong royong kita bisa mempererat tali
persaudaraan dan persatuan antar teman.  

Kesimpulan: dengan kita melakukan gotong royong, maka
sama dengan kita sudah menerapkan nilai Pancasila yang ke-
3. Jika sebaliknya atau berbalik ada sila Pancasila maka hal
tersebut menentang sila ke-3 pancasila. Maka itulah sikap
gotong royong perlu ditumbuhkan 

3.Religion 
Dalam islam kita diajarkan untuk saling membantu satu sama
lain dan gotong royong terlebih lagi dalam hal kebaikan. Hal
tersebut akan dihitung sebagai amal baik. Maka tak ada
ruginya kita gotong royong dalam hal kebaikan. Mengajak
masyarakat untuk mengumpulkan biaya untuk membangun
tempat beribadah.

Kesimpulan: dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa
gotong royong merupakan tindak terpuji dan jika sebaliknya,
kita akan masuk kegolongan orang-orang yang sombong,
yaitu orang-orang yang dibenci oleh Allah.



F.Kesimpulan

Setelah memberi contoh-contoh dari beberapa manfaat
suatu interaksi sosial yaitu bergotong-royong dapat
disimpulkan bahwa sikap gotong royong perlu ditumbuhkan
antar teman, kesadaran diri masing-masing akan makhluk
sosial lainnya yang terlihat membutuhkan gotong royong
dengan kita. tak hanya itu gotong royong dalam hal kebaikan
adalah hal yang diajarkan dalam Islam dan termasuk tindak
terpuji. Dengan melakukan gotong royong sendiri artinya kita
sudah mencerminkan sila ke-3 Pancasila. sehingga kita
simpulkan bahwa sikap gotong royong sendiri memiliki
manfaat yang baik untuk kita sebagai makhluk sosial.

 



Keimanan
Beribadah dengan rasa untuk meningkatkan

Dan ketaqwaan kepada Allah Swt

  Beribadah adalah kegiatan perilaku mendekatkan diri kepada
sang pencipta / tuhan . Perilaku dari pengertian ibadah
adalah dilakukan secara rutin atau terus menerus sampai
waktu yang tidak ditentukan . Pengerian ibadah sendiri adalah
tunduk kepada segala perintah dan larangan nya . Kita
sebagai umat beragama islam adalah dengan cara
menunaikan shalat 5 waktu yang bisa meningkatkanb
keimanan dan ketaqwaan kita kepaada sang pencipta allah
swt .
 Keimanan sendiri memiliki arti adalah pengesahan dan
penegasan , dan itu adalah bhan kepercayaan , dan keimanan
juga diartikan sebagai kepercayaan yang kokoh terhadap
allah swt . Dan pemeliharaan iman seseorang berusaha untuk
mempertahankan islam . Dan arti dari ketaqwaan adalah
menjauhi segala apa yang dilarang oleeh allah dan
melaksanakan perintahnya . contohnya orang yang sabar
terhadap banyak cobaan dan ujian.

A.Latar Belakang

B.Rumusan Masalah
1.Bagaimana cara melakukan ibadah dengan rasa?
2.Mengapa beribadah dengan rasa itu perlu ? 
C.Tujuan
1.Mengetahui cara beribadah dengan rasa kepada Allah agar
dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
2. untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah



1.Religion 
      Bentuk keimanan kita bisa dikaitkan dengan pembelajaran
yang ada yaitu pembelajaran religion yaitu beribadah dengan
sungguh sungguh . Didalam agama islam ibadah shalat
adalah tiang agama kita . Iman dan ketaqwaan adalah hal
yang saling berhubungan . Iman sendiri mempunyai arti
menanamkan di dalam hati dan dilisankan seketika
berlangsung . Taqwa juga memiliki arti menjalankan kebaikan
nya dan menjauhi larangan nya . contoh bertaqwa adlah
menjalankan shlat 5 waktu waktunya dan jangan dan
melalaikan shalat dan tidak mengulur ulurnya . Dengan
beribadah kitab isa mendapatkan pahala dan dikabulkan
doanya . Jika keinginannya dikabulkan maka kita harus tekun
dalam mengerjakan ibadah shalat 5 waktu kita.

Kesimpulan :Didalam islam sebuah ibadah itu penting apalagi
shlat. Dengan kita shalat kitab isa mendekatkan diri kepada
sang kuasa yaitu allah swt dan kitab bisa meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan . Meningktakan iman dan taqwa
maka kita akan menjadi orang yang bersyukur .

D.Jenis Penelitian
Penelitian Literasi

E.Pembahasan 



2.Aski 
 Didalam pembelajaran aski yaitu pada tepatnya pembelajaran
aswaja . Kita bisa ambil informasi tersebut dari nabi kita yaitu
nabi Muhammad saw . Nabi Muhammad adalah nabi yang
paling bertaqwa kepada allah swt , ia diperintahkan oleh allah
untuk menjalankan ibadah antara lain adalah
1.Shalat 
2.  Bershadaqah 
3.  Sayang kepada anak yatim 
4.  Sayang kepada duafa , dll 
Kita bisa meniru nabi Muhammad dengan cara beribadah (
shalat ) kepada allah untuk meningkatkan ketaqwaan , tetapi
kita harus dilandasi dengan rasa agar ibadah yang kita
jalankan diterima oleh allah swt . 
 Kesimpulan : Kita harus mencontoh sifat beribadah nabi
Muhammad saw . Jika ingin ibadah kita diterima dan diridhai
oleh allah kita harus melaksanakan ibadah tersebut dengan
benar dan focus yang melibatkan jasmani dan rohani kita
dalam melaksanakan shlat .

 3.Civic
Didalam negara kita ada lima sila Pancasila yang dimana salah
satu sila itu mengajarkan kita untuk bertaqwa kepada tuhan
YME . Sila yang pertama berbunyi “ ketuhanan yang maha esa
“ dimana didalamnya kita harus bertaqwa kepada tuhan
dengan cara beribadah dengan rasa .Kita bisa melaksanakan
shalat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita
terhadap allah swt , tetapi itu semua harus diajlankan dengan
rasa dan istiqamah maka dengan itu allah akan senatiasa
membantu kita karena kita selalu bertaqwa kepada Allah .



   Dari tiga pembahasannya diatas kita bisa simpulkan bahwa
beribadah itu banayak macamnya.Contohnya sholat, mengaji,
bersedekah, menyantuni anak yatim, piatu Dan duafa, serta
belajar juga adalah bentuk ibadah yang bisa kita lakukan
sehari hari sebagai murid. Untuk meningkatkan ketaqwan
kepada Allah kita hrus senantiasa ikhlas untuk melakuka
ibadah tersebut contoh Melakuka sholat denagn sungguh
sungguh Dan istiqomqh, belajar denagn sungguh sungguh,
istiqomah Dan selalu mengaharap ridho Dari Allah jika kita
sudah bisa terbiasa melakakukan ibadah itu denagn rasa
isyaAllah disana kita bisa meningkatkan keimanan Dan
ketakwaan kita kepada Allah. Jika orang yang selaalu takwa
pada Allah maka Allah akan selalu sayang kepada kita Dan
jika kita ada kesulitan maka Allah sendiri lah Yang akan
membantu kita makes Dari itu ayo kita berusaha betibadah
denagn rasa suapaya Allah akan senantiasa membantu kita.

  Kesimpulan: Dari informasi pembelajaran diatas bisa
disimpulakan bahwa beribadah itu wajib diajalani untuk
meningkatkan rasa ketqwaan dan keimanan kita selain itu
beribadah juga masuk dalam sila Pancasila sebagai warga
negara kita harus bisa mengikuti sila pancasila dengan kita
selalu beribadah maka hidup kita akan selalu diabntu oleh
Allah. 
F.Kesimpulan



Thank You

Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is a success.
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