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Sederet prestasi dan
penerimaan penghargaan

sekolah

WHY SHOULD YOU
CHOOSE US?

sebuah alasan mengapa MTs
Bilingual Sidoarjo hendaknya  
menjadi pilihan sekolah
favorit.
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Kita mengenal istilah tak kenal
maka tak sayang, maka dari itu
kami mengajak teman teman untuk
mengenal lebih dekat MTs Bilingual
Sidoarjo. MTs Bilingual NU Sidoarjo
adalah salah satu satuan
pendidikan dengan jenjang MTs di
Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam
menjalankan kegiatannya, MTSS
BILINGUAL MUSLIMAT NU PUCANG
berada di bawah naungan
Kementerian Agama yang resmi di
dirikan tahun 1975. 

vision and missions

Be a leading innovation MTs
Be MTS that can synergize IQ, EQ, and
SQ
Be MTS that capable in delivering the
learners above competency standard

Visions
Pass learner’s steadfast faith, academic
achievement, and insight the nation in

terms of Ahlusunnah Wal Jamaah.
 

Missions
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 Mam Nunung
Homeroom 
teacher

Bagas 
Class leader

Rais 
Vise leader

Shafiya 
seecretary 1

Dama
Class treasure

Rezilda
seecretary 2
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Berlandaskan pemikiran bahwa sulit bagi suatu institusi pendidikan untuk dapat berkembang secara optimal
tanpa didukung manajemen yang profesional, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1987 dibentuk
organsasi kepengurusan bagi MINU PUCANG yang diketuai oleh ibu Hj. Hindun Sulaichan Gani. Gerak cepat
dan konsolidasi pengurus segera dilaksanakan guna mempebaiki kondisi yang ada untuk lebih baik lagi, terkait
dengan penigkatan kualitas kedisiplinan, kesejahteraan guru, penataan administrasi dan pengadaan saranan
pendidikan. Setelah dua periode kepemimpinan ibu Hj. Hindun Sulaichan Gani, pada tahun 1993 dikarenakan
faktor usia beliau mengundurkan diri dan digantikan oleh ibu Hj. Nur Abidah Qusyairi. Agar ide ide baru bagi
pengembangan MINU PUCANG dapat terlaksana, maka dilakukan upaya studi banding ke beberapa sekolah
yang dipandang bagus. Hasilnya didiskusikan bersama untuk diimplementasikan, secara bertahap kemajuan
terlihat nyata.
Pengabdian ibu Hj. Nur Abidah Qusyairi sebagai ketua pengurus MINU PUCANG berjalan sampai dengan
tahun 1995 dikarenakan pada bulan november pada tahun tersebut beliau wafat. Setelah kepengurusan
vakum selama hampir 4 tahun lamanya, tanggungjawab operasional sekolah untuk sementara diamanahkan
kepada ibu Tholi’ah yang sudah 17 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Sedangkan fungsi kepengurusan
diserahkan kepada ibu Hj. Maslichah sampai dengan tahun 1999 hingga status DISAMAKAN berhasil diraih
melalui akreditasi di tahun 2001. Melalui Perjuangan, do’a dan kerja keras Ibu Tholi’ah pada Tahun 2001 MINU
PUCANG mulai dilirik warga sekitar kecamatan Sidoarjo, dari 6 Kelas, pada tahun 2001 MINU PUCANG berhasil
mendapat 2 kelas untuk kelas 1. Agar kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan, maka pada tahun 2003
dilakukan suksesi kepemimpinan di MINU PUCANG dari Ibu Tholi’ah pada Ibu Yuli Astutik, M.Pd.I.
Pada tahun 2003 seluruh Staf, dewan Guru dan Pimpinan bersepakat bahwa untuk bisa eksis MINU PUCANG
harus merubah paradigma dari madrasah yang dikelolah secara tradisional menjadi madrasah yang dikelolah
secara modern dan terbuka. Pada tahun 2003 akhirnya MINU PUCANG dapat meraih Juara harapan Lomba
LLSS tingkat provinsi. Pada tahun 2005 berdasarkan surat keputusan nomor : 001/B/SKI/IV/2005 terjadi
suksesi kepemimpinan dari Ibu Yuli Astutik M.Pd.I ke Bapak Syamsuhari, S.T., S.Pd dan pada tahun itu juga
MINU PUCANG berhasil naik Peringkat di lombah LLSS dari juara harapan menjadi juara 3 provinsi Jatim. Mulai
tahun 2004 itu jumlah siswa meningkat secara signifikan 3 kelas pararel selalu didapat dalam setiap PSB. Pada
masa kepengurusan periode berikutnya, masa bakti beliau sebagai kepal sekolah MINU PUCANG diperpanjang
lagi dengan surat keputusan nomor : 348/A/PCM-NU/XII/2008 sampai dengan tahun 2012. Dibawah
kepemimpianan Bapak Syamsuhari, S.T., S.Pd perkembangan MINU PUCANG cukup pesat, kepercayaan
masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seleksia penerimaan siswa baru menjadi semakin ketat
karena kualitas yang ingin dicapai seiring dengan tingginya animo masyarakat dan peserta didik untuk dapat
bersekolah di MINU PUCANG.
Pencapaian, langkah dan dan strategi pengembangan terus ditingkatkan dan dilanjutkan dengan suksesi
kepemimpinan MINU PUCANG dari Bapak Syamsuhari, S.T., S.Pd., S.Pd.I., MM kepada Bapak M. Hamim
Thohari, S.Pd., MM pada tahun 2012 dengan tetap mengedepankan mutu dan kualitas pendidikan sebagai
sekolah internasional dengan menginduk kepada Cambridge University. Sedangkan Bapak Syamsuhari, S.T.,
S.Pd., S.Pd.I., MM mengemban amanah sebagai Quality Assurance sekaligus kepala sekolah di MTs Bilingual
Muslimat NU Pucang Sidoarjo yang merupakan pengembangan dari MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo hingga saat
ini. Enam tahun berjalan kesuksesan demi kesuksesan mewarnai perkembangan MTs Bilingual Muslimat NU
Pucang Sidoarjo. Prestasi dan penghargaan silih berganti diterima sebagai pembuktian kualitas proses
pembelajaran yang ada didalamnya. Prestasi terkini yang patut membuat bangga seluruh civitas akademika
adalah kemampuan siswa siswi MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo menyabet 5 besar posisi teratas
peringkat UN kabupaten Sidoarjo dalam keikutsertaan UNBK 2017 pertamanya. 

sejarah singkat 
MTsB
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Tartil and Tahfidz Al- Qur’an Intensively from Monday to Friday for 2
hours learning. Students from each class are divided into small groups,
one group consist of 15 students using “at tartil”

Matematika Plus is implemented to 1st up to 6th grade by using
comprehensive learning approach in counting skill, measurement tools,
plain figure, geometry, in one learning context

English Learning is included in curriculum (6 learning Hours) to increase
students english ability, SCC is implemented 4×25 minutes. In learning
activity, students are always conditioned to read tasbih, tahmid, and
tahlil. Praising the glory of Allah after learning knowledge in each
learning material.

7th – 9th Grade : 06.45 to 16.45
Started with “pembiasaan” and pray together at 06.45-07.30, 7th – 9th
grade memorize asmaul husna in mosque, perform prayer dhuha by
congregation and tadarrus yassin then pray led by students in turn.

Tartil and Tahfidz

 2. Matematika Plus

 3. RPC (Remidi, Pemantapan, Percepatan)
4.  English Learning

5. Head turns left, right, down quickly while lifting back. For balancing left
and right brain, do hand and foot movement in opposites way and eyes
movement is like number 8 sleeping and spinning around for 5 minutes. 
6. If remedial teaching is done by subject teacher is not succesful, the
students will be directed to remedial teaching team which is formed by
madrasah that is integral part of guidance and counselling process.
7. Success and failure level, talent, and academic and non academic
achievement, solution to problems that happens to students will be found
through guidance and counselling.
 8. Technology information (IT) has been included in MTs Bilingual Muslimat
NU Pucang Sidoarjo curriculum in computer learning using Windows XP
basis.
9. Learning hours in MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo.

 

Supporting
Program 

F E A T U R E S
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THE MOOST
EDUCATION
ISLAMIC SCHOOL
OF THE YEARS
DARI NBA
(NATIONAL
BRIGHT AWARD),

MTs Bilingual Sidoarjo juga menerapkan

kurikulum cambridge internatioanl exmination

selain kurikulum nasioanal International

Baccalaureate (IB) Program, juga rutin

dilakukan workshop pramire program katagori

dua training perwakilan IB program untuk

tenaga pendidiknya.. 
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Raih penghargaan "BEST 50 – SOUTHEAST ASIA
SMART SCHOOL AWARD 2020”

 

MTs- Bilingual MUSLIMAT NU Pucang Sidoarjo dihadiri oleh kepala madrasah Bapak
Syamsuhari,ST, S.Pd, M.M , M.Pd meraih     penghargaan dari 7 Sky Media Award sebagai BEST
50 – SOUTHEAST ASIA SMART SCHOOL AWARD 2020 kategori “ The Best Smart Educator
Figure in Creating and Developing International Standard School Innovations & The Best Smart
Islamic School In Developing Creativity, Innovation and School Achievement” yang
dipersembahkan oleh 7 Sky Media Awards dan Majalah IM Indonesia didukung oleh Center
for Achievement development Programs yang merupakan penghargaan kepada para
pemimpin pembaruan yang dinilai telah memiliki prestasi dan kinerja yang memuaskan serta
berkontribusi yang tinggi terhadap pembangunan di Indonesia.
Penerima penghargaan adala yang berjasa dalam upaya membuka cakrawala kreatif sebagai
tolak ukur karya putra bangsa dengan mengacu beberapa kriteria. Yaitu innovativation,
performance. Responsibility, creativity, Achivement dan Attractiveness dengan atribut
pengukuran seperti mempunyai layanan pendidikan inovatif dan berkualitas, pengelolaan
manajemen yang baik, mampu berkembang mengikuti perubahan dan memiliki tanggung
jawab sosial yang tinggi.

Lembaga pendidikan NU yang menerapkan
sekolah bilingual, multi kurikulum dari
kurikulum nasional berkembang ke Cambridge
Internasional Examination dan akhir-akhir ini
menerapkan  International Beclaraute (IB
program) mendapat penghargaan
internasional berupa the moost education
Islamic school of the years dari NBA (National
Bright Award), begitu juga MTs Bilingual
Muslimat NU, dapat penghargaan katagori
Best National School Referral of the year
2017. Penghargaan tersebut diterimakan di
Saripacific Hotel Jakarta. Sebelumnya telah
menerima penghargaan The favorit school of
the years. 
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why should you choose us?
MTS-Bilingual Kurikulumnya berbasis Internasional
yang bersumber dari Cambridge University. MTs-
Bilingual MUSLIMAT NU Pucang Sidoarjo pernah
meraih     penghargaan dari 7 Sky Media Award sebagai
BEST 50 – SOUTHEAST ASIA SMART SCHOOL
AWARD 2020 kategori “ The Best Smart Educator
Figure in Creating and Developing International
Standard School Innovations & The Best Smart
Islamic School In Developing Creativity, Innovation
and School Achievement”.

MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo juga
menerima dua penghargaan sekaligus dalam waktu
yang sama dari 7Sky Media Award 2021 dalam
ketegori “The Most Admired Education Figure of the
Year’ The Most Admired School in Achievements and
Excellence in Learning Programs”, di ‘Bright
Ballroom” Hotel Harris Convention Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur dan kategori kedua “Best
Choice in Educational”  dari  Indonesian Best Choice
Award Winner 2021.

Di sekolah MTs bilingngual kita diajarkan untuk
BERNALAR KRITIS karna Siswa MTsB diharapkan
mampu berfikir kritis dalam mengikuti proses
pembalajaran, hal ini ditujukan untuk membangun
kemampuan analitis, berargumen serta pengambilan
kesimpulan dalam memecahkan suatu permasalahan
dalam membuat keputusan.Saat kita bersekolah di
MTsB kita diajarkan untuk menghadapi semua
masalah dan rintangan di masa depan. Maka dari itu
kita di MTsB diajarkan untuk berfikir kritis melalui
beberapa mata pelajaran yang ada salah satunya
adalah mapel IPA, Kemampuan berfikri kritis dalam
IPA dapat dilakukan dengan pengamatan klasifikasi
larutan asam, basa dan garam menggunakan alat dan
indikator yang tepat seperti pembelajaran IPA melalui
pegamatan di MTs Bilingual NU Sidoarjo untuk
mengetahui sifat asam, basa dan garam.Kemampuan
berfikri kritis dalam IPA dapat dilakukan dengan
pengamatan klasifikasi larutan asam, basa dan garam
menggunakan alat dan indikaor yang tepat seperti
pembalajaran ipa melalui pegamatan di MTs Bilingual
NU Sidoarjo untuk mengetahui sifat asam, basa dan
garam. Untuk mengetahui suatu larutan dapat
menghantarkan arus listrik atau tidak, dapat diuji
dengan alat penguji elektrolit.   Alat penguji elektrolit
sederhana terdiri dari dua elektroda yang
dihubungkan dengan sumber arus listrik searah dan
dilengkapi dengan lampu disebut juga reaksi
penggaraman karena membentuk senyawa garam, 

 serta bejana yang berisi larutan yang akan
diuji.Dalam proses pengamatan tersebut
memerlukan kemampuan berfikir kritis mengenai
komponen larutan zat asam basa dan garam Untuk
itu pembuktian berfikri kritis ini perlu di lakukan
dengan menggunakan pengamatan agar siswa
mengetahui sebab dan akibat terjadinya fenomena
tersebut serta kemampuan dalam.
MTs-Bilingual mempunyai kegiatan yang berbasis
islamic. Salah satu contohnya adalah pembiasan
pagi. 
Yang perlu di ketauhi pembiasaan pagi diantaranya
adalah Pembacaan asmaul husna. Setelah
pembacaan asmaul 
husna di lanjutkan dengan pembacaan istighosah.
Setelah itu dilanjutkan dengan sholat dhuha.dan
membaca alquran. Semua itu bertujuan untuk
meningkatkan ketaqwaan dan keimanan siswa
kepada Allah SWT. 

Di sekolah MTs- Bilingngual dilaksanakan dengan
dua metode pembelajaran yaitu pembelajaran yang
pertama 
Yaitu pembelajaran leguler. Pembelajaran ini sama
seperti sekolah pada umumnya dimulai dari dam
07.00 
Wib sampai 17.00 Wib. yang kedua pembelajaran
secara boarding school.Apa itu boarding school?
Boarding school adalah metode pembelajaran yang
hampir sama dengan pondok pesantren. Boarding
school
Bertujuan supaya melatih siswa menjadi pribadi
yang mandiri.boarding school untuk kelas7 dan 8
bording ini bersifat pilihan, sedangkan untuk kelas
9 pada semester terakhir di wajibkan karena
sebagai salah satu syarat 
Kelulusan siswa. 
Selaian pembelajaran akademik kita juga
mendapatkan pembelajaran non akademik.
Didapatkan 
Dalam ekstra kulikuler.ekstra kulikulernya antara
lain pagar nusa, olimpiade matematika, olimpiade
science,
Olimpiade english, dan ekstra robotic. Ekstra
kulikuler ini bersifat tidak wajib/sesuain minat dan
bakat siswa
Sehingga siswa dapat berpestasi selain di bidang
akademik bisa juga berprestasi di bidang yang di
gemari.
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Kurikulum berperan sebagai energi untuk komponen
pendidikan, energi yang mendukung untuk
keberhasilan tujuan dari tiap-tiap komponen
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh
karena itu pengembangan kurikulum secara dinamis
perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan
perubahan yang terjadi di masyarakat.
Pengembangan kurikulum bertujuan untuk
melengkapi kurikulum yang telah ada sejak kurikulum
tahun 1947. Perubahan kurikulum didasarkan pada
suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai, seperti pada
kurikulum 2013 edisi revisi 2016 yaitu pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik. Hal tersebut
dilakukan untuk mengembangkan kompetensi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik
itu sendiri secara seimbang. 
Beberapa sekolah mengembangkan kurikulumnya
dengan mengintegrasikannya bersama kurikulum
internasional. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui hasil integrasi dari kurikulum 2013 dan
kurikulum Cambridge serta implementasinya untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan kurikulum
yang baru agar ditemukannya kendala dalam
pelaksanaannya di sekolah. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan menggunakan data
deskriptif. 

Kurikulum MTs B

Penelitian ini dilakukan di MTs Bilingual Muslimat
NU Pucang Sidoarjo. Subjek penelitian ini adalah
kepala madrasah, wakil kepala madrasah
bagian kurikulum, guru matematika dan siswa.
Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman
wawancara, lembar dokumentasi dan observasi,
serta angket peserta didik. Data yang diperoleh
di analisis secara deskriptif. Hasil kurikulum
Integrasi berupa muatan materi kurikulum 2013
dan
kurikulum Cambridge yang melalui proses
adopsi dan adaptif dalam mengintegrasikannya.
Pelaksanaan kurikulum Integrasi di MTs Bilingual
Muslimat NU Sidoarjo memperoleh kategori
baik. Kurikulum Integrasi yang diterapkan telah
memenuhi kompetensi dari kurikulum 2013 dan
kurikulum Cambridge. Hal tersebut memberikan
dampak positif pada peserta didik berupa
penalaran dan keterampilan berbahasa asing
yang berada satu tingkat di atas peserta didik
pada sekolah umumnya, sedangkan kekurangan
dari pelaksanaan kurikulum ini jika terdapat
peserta didik maupun guru yang tidak memiliki
kemampuan berbahasa Inggris sehingga
menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum
Integrasi di MTs Bilingual Muslimat NU Pucang
Sidoarjo
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di MTs Bilingual terdpat boarding school. Boarding
school is school where pupils live during the term.
Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
bisa dikatakan sebagai sekolah berasrama sekaligus
lembaga pendidikan, yang siswanya belajar dan
tinggal bersama selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
Arti ini dapat diperluas menjadi siswa di suatu
lembaga pendidikan yang tidak hanya belajar,
melainkan bertempat tinggal di lembaga tersebut.
Boarding school merupakan sistem pendidikan yang
menyediakan tempat tinggal berupa asrama bagi
para siswa.
Jadi di sini kamu akan tinggal, menimba ilmu dan
melakukan berbagai macam kegiatan di
lembaga/tempat tersebut.
Sistem yang digunakan oleh sekolah ini
memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi
yang lebih intensif antara kamu dan guru.
Hal inilah yang akan membuat kemampuan kamu
lebih berkembang, seperti kemampuan kognitif dan
psikomotorik.

 

 Boarding School

2 – Fasilitas Terbaik
Sekolah dengan sistem boarding school
tentunya memiliki fasilitas yang lebih baik.
Fasilitas ini dapat dijadikan sebagai alat
penunjang kamu untuk berprestasi.
Jam belajar juga akan lebih banyak, sehingga
kamu memiliki waktu yang cukup untuk belajar
dan mendalami berbagai mata pelajaran yang
ada.
3 – Bimbingan Intensif
Di sini kamu juga akan memperoleh bimbingan
dan bantuan belajar yang lebih intensif dari
guru pendamping saat mengalami kesulitan
belajar
Guru pendamping juga akan meminimalisir dan
membentengi kamu dari pengaruh negatif yang
ada di luar.
4 – Melatih Kecakapan Sosial
Melakukan berbagai kegiatan sehari-hari secara
bersama-sama akan membuat kerukunan dan
kekeluargaan menjadi lebih kuat.
Hal ini akan membuat kamu memiliki kecakapan
sosial yang lebih baik daripada siswa di sekolah
biasa.
Dan kamu bisa membayangkan begitu serunya
ketika melakukan berbagai kegiatan bersama
teman-teman.

Tujuan dari Boarding School
1 – Pendidikan Bermutu
Kamu akan memperoleh pendidikan yang bermutu dan
mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional,
spiritual dan kecakapan hidup.
Selain itu kamu akan memperoleh sistem pendidikan
yang lebih efektif, kondusif, dan berdaya saing dengan
sekolah-sekolah lainnya.
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      MTsB mempunyai Gedung 4 lantai dan kurang
lebih terdapat 20 kelas disini, MTsB mempunyai
beerbagai fasilitas seperti masjid, perpustakaan
pada lantai 2 dan reading corner untuk membaca
buku saat waktu luang pada lantai pertama,
laboratorium computer, aula berukuran luas yang
dilengkapi 8 AC, Toilet dengan jumlah banyak, kantin
yang makanannya telah diawasi untuk memastikan
Kesehatan setiap murid yang memakannya, dan
fasilitas yang lain

  kondisi kelas disinipun sangat memadai sebab
memiliki ukuran yang luas, meja dengan ukuran
besar serta kursi yang nyaman, sebuah AC yang
menjaga suhu tetap segar, ruangannyapun bersih,
terdapat rak sepatu, papan tulis serta tempat
sampah dan hebatnya terdapat smart TV yang bisa
dipakai guru untuk mempresentasikan dan
memvisualkan materi lebih baik disbanding dengan
di gambar di depan papan tulis.
           
Terdapat 12 pelajaran akademik disini, science,
matematika, English, Arabic,ASKI, ICT, fiqih, qurdist,
aqidah, coding, Art dan skl, tidak hanya  itu, terdapat
pelajaran ECI English competence improvement,
pada mapel ECI kita mendapat pelajaran yang
mampu meningkatkan skill English kita, terdapat
pelajaran listening, speaking, memorizing, grammar
and writing

Gedung 4 lantai Ruang kelas

 Tidak hanya itu, terdapat banyak ekstrakurikuler
disini, ekstrakurikuler sendiri dilakukan untuk
menambah lagi pengetahuan peserta didik
dengan pelajaran yang tidak ada pada jadwa;
biasa, ekstrakurikuler disini dilakukan selama
satu jam pada hari jumat mulai dari jam 15:30 –
16:30, terdapat beberapa ekstrakurikuler disini
yaitu pagar nusa, robotic, olimpiade math,
olimpiade science serta olimpiade Bahasa
inggris, semua ekstrakurikuler disini juga
diajarkan oleh orang yang ahli pada bidang
tersebut.
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Program MTs
Bilingual

Student Immersion 2020 MIMNU Pucang Sidoarjo & MTs-B
Muslimat NU Pucang Sidoarjo in Singapore – Malaysia 12 – 15
January 2020

 

Student Immersion merupakan sebuah program
komprehensif yang diberikan untuk siswa MTs – B dan
MIMNU Pucang Sidoarjo kelas 5 dan 6 serta Kelas 7, 8
dan 9 yang bertempat di Sekolah Indonesia (Singapore)
LTD .
“Program ini bertujuan untuk menumbuhkan paradigma
siswa terhadap pendidikan bertaraf internasional,
meningkatkan keahlian bahasa Inggris dan
meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi
ujian bertaraf Internasional .
Alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT
Program Student Immersion 2020 ini berjalan dengan
baik dan lancar. Selama sekitar sepekan yaitu 12 – 15
Januari 2020 , siswa telah melaksanakan berbagai
kegiatan sesuai dengan agenda yang direncanakan.
Immersion with SIS (Sekolah Indonesia Singapore) ,
Immigration process, jewel Changi,Merlion Park, sentosa
island dunia science dan lego land (malaysia).
Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, siswa
mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam
menambah dan mengembangkan motivasi belajar,
wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar
negeri, menumbuhkan disiplin, kemandirian dan
tanggung jawab serta meningkatkan kompetensi diri
untuk mampu bersaing secara global.
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Bernalar kritis
Proses pembelajaran ditunjang dengan kemampuan
berfikir kritis. Siswa diharapkan mampu berfikir kritis dalam
mengikuti proses pembalajaran hal ini ditujukan untuk
membangun kemampuan analitis, berargumen serta
pengambilan kesimpulan dalam memecahkan suatu
permasalahan dalam membuat keputusan. Dalam hal
proses pembelajaran IPA  diperlukan kemampuan berfikir
kritis. 
 IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) cara mengamati fenomena
alam yang tejadi. Mata pelajaran IPA merupakan wadah
bagi siswa untuk mempelajari diri sendir, alam sekitar serta
bersikap ilmiah yang kemudian di kembangkan lebih lanjut
dan di terapkan dalam kehidupan nyata. IPA memiliki
berbagai keterampilan yang dapat dipelajari diantaraya :
 1. keterampilan mengamati, menggunakan sampai proses
berfungsinya panca indra. 
2. ketarampilan dalam meramalkan apa yang terjadi
berdasarkan suatu pengamatan langsung maupun tidak
langsung. 
Kemampuan berfikri kritis dalam IPA dapat dilakukan
dengan pengamatan klasifikasi larutan asam, basa dan
garam menggunakan alat dan indikaor yang tepat seperti
pembalajaran ipa melalui pegamatan di MTs Bilingual NU
Sidoarjo untuk mengetahui sifat asam, basa dan garam. 
1. Asam                                                             
Asam merupakan salah satu penyusun dari berbagai bahan
makanan dan minuman, misalnya cuka, keju, dan buah-
buahan. Sifat khas lain dari asam adalah dapat bereaksi
dengan berbagai bahan seperti logam, marmer, dan
keramik. Berdasarkan asalnya, asam dikelompokkan dalam
2 golongan, yaitu asam organik dan asam anorganik.
2. Basa 
Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air
(larutan) dapat melepaskan ion hidroksida (OH-). Oleh
karena itu, semua rumus kimia basa umumnya
mengandung gugus OH. Beberapa produk rumah tangga
seperti deodoran, obat maag (antacid) dan sabun serta
deterjen mengandung basa.
3. Garam 
Asam dan basa merupakan zat yang berlawanan. Apabila di
reaksikan dengan larutan basa, maka ion H+ dari asam
akan bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk
molekul air.
H+ (aq) + OH- (aq) —> H2O (ℓ)
Asam      Basa              Air

Karena air bersifat netral, maka reaksi asam
dengan basa disebut reaksi penetralan. Ion-ion
ini akan bergabung membentuk senyawa ion
yang disebut garam. reaksi asam dengan basa
disebut juga reaksi penggaraman karena
membentuk senyawa garam.
Ilustrasi berfikri kritis dalam pelajaran IPA seperti
berikut ini. Fenomena mencari ikan dengan
setrum menyebabkan ikan pingsan atau mati.
Lalu apakah yang mengahantarkan aliran
listriknya adalah air? Sebenarnya air murni adalah
penghantar listrik yang buruk. Akantetapi bila
dilarutkan asam, basa, atau garam ke dalam air
maka larutan ini dapat menghantarkan arus
listrik. Zat-zat yang larut dalam air dan dapat
membentuk suatu larutan yang menghantarkan
arus listrik dinamakan larutan elektrolit.
Contohnya adalah larutan garam dapur dan
larutan asam klorida. Zat yang tidak
menghantarkan arus listrik dinamakan larutan
nonelektrolit. Contohnya adalah larutan gula dan
larutan urea.
Untuk mengetahui suatu larutan dapat
menghantarkan arus listrik atau tidak, dapat diuji
dengan alat penguji elektrolit. Alat penguji
elektrolit sederhana terdiri dari dua elektroda
yang dihubungkan dengan sumber arus listrik
searah dan dilengkapi dengan lampu, serta
bejana yang berisi larutan yang akan diuji.
Dalam proses pengamatan tersebut memerlukan
kemampuan berfikir kritis mengenai komponen
larutan zat asam basa dan garam serta apakah
indikator yang menyebabkan pengantar listrik
dalam fenomena tersebut. Untuk itu pembuktian
berfikri kritis ini perlu di lakukan dengan
menggunakan pengamatan agar siswa
mengetahui sebab dan akibat terjadinya
fenomena tersebut serta kemampuan dalam
mengambil keputusan berikutnya.
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Gotong royong
Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam
suku bangsa dan agama memiliki masyarakat yang
hidup dan berkembang di tengah-tengah
perbedaan suku dan agama. Perbedaan ini sering
manjadi pemicu konflik umat beragam. Sebagai
salah satu contoh, kasus Pengeboman Tiga Gereja
di Surabaya pada bulan Mei 2018. Menurut berita,
kasus ini terjadi karena adanya motif “pencucian
otak”. Mengarah kepada ajaran sesat tentang
pemahaman yang salah mengenai “JIHAD” bagi
orang Muslim, yang ditandai dengan bom bunuh
diri.
Namun di sisi lain masyarakat indonesia
mencerminkan adanya keberadaan semboyan
bhineka tunggal ika berbeda beda tetapi satu jua.
Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan suku
budaya dan agama yang beraneka ragam tidak
selalu menjadi penghalang antar umat beragama
untuk menumbuhkan sikap toleransi. Begitupun
dalam pendidikan diajarkan untuk selalu tolong
menolong dengan tidak membedakan.i

Tamndonesia yang terdiri dari bermacam-macam
suku bangsa dan agama memiliki masyarakat yang
hidup dan berkembang di tengah-tengah perbedaan
suku dan agama. Perbedaan ini sering manjadi
pemicu konflik umat beragam. Sebagai salah satu
contoh, kasus Pengeboman Tiga Gereja di Surabaya
pada bulan Mei 2018. Menurut berita, kasus ini
terjadi karena adanya motif “pencucian otak”.
Mengarah kepada ajaran sesat tentang pemahaman
yang salah mengenai “JIHAD” bagi orang Muslim,
yang ditandai dengan bom bunuh diri.
Namun di sisi lain masyarakat indonesia
mencerminkan adanya keberadaan semboyan
bhineka tunggal ika berbeda beda tetapi satu jua. Hal
ini mencerminkan bahwa keberadaan suku budaya
dan agama yang beraneka ragam tidak selalu
menjadi penghalang antar umat beragama untuk
menumbuhkan sikap toleransi. Begitupun dalam
pendidikan diajarkan untuk selalu tolong menolong
dengan tidak membedakan.bahkan sedikit teks isi

i

اُنٰۡثى َوَجَعلٰۡنكُۡم ُشُعۡوبًا ۡن َذَكرٍ وَّ َّا َخلَۡقٰنكُۡم مِّ ٰيۤاَيَُّها النَّاُس اِن
َ تٰۡق�كُمۡ  ؕ اِنَّ هللاَّٰ َل لَِتَعاَرُفۡوا  ؕ اِنَّ اَۡكرََمكُۡم ِعۡنَد هللاِّٰ ا َقَبآ�� وَّ

َعِلۡيٌم 

َخِبۡيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling takwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

 .lagi Maha Mengenal
 

Berdasarkan ayat tersebut seharusnya
perbedaan agama suku maupun ras tidak
menjadi penghalang kerukunan antar umat.
Dalam pendidikan sekolah memfasilitasi
sebagai wadah keberagaman dalam
pendidikan seperti sekolah dasar, SMP, SMA
hingga perguruan tinggi tidak membedakan
agama suku dan ras dalam proses
pembelajaran tinggal selanjutnya bagaimana
kita sebagai individu yang berperan di

.dalamnya untuk saling toleransi
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beribadah dengan rasa

MTsB adalah madrasah, sudah seharusnya madrasah
menomor satukan ibadah, tidak hanya kuat di sektor
akademik, MTsB juga selalu memprioritaskan ibadah,
salah satu hal yang membuat ibadah kita dapat lebih
baik dan diterima oleh Allah SWT adalah dengan
berusaha sebisa mungkin untuk melakukan ibadah
dengan rasa
Definisi ibadah dengan rasa adalah ibadah yang
dilakukan secara khusyu, ibadah yang kita lakukan
seharusnya dilakukan dengan mensinergikan jasmani,
rohani dan fikiran, dengan melakukan hal tersebut
maka ibadah kita akan lebih baik dan tidak akan
membuat kita kecapekan serta mengeluh
Kita harus berusaha untuk menanamkan ibadah
dengan rasa, sebab dapat dipastikan bila kita
melakukan hal tersebut secara konsisten maka kadar
keimanan dan ketaqwaan kita akan meningkat, dengan
begitu maka Allah SWT akan mencintai serta
memberkahi kehidupan kita
 iman adalah kepercayaan yang dipercaya
olehseseorang yang berkenaan dengan agama,
kepercayaan dan keyakinan kepada tuhan, nabi kitab
dan sebagainya, sedangkan taqwa adalah istilah dalam
islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya
Allah, membenarkannya, serta takut kepada Allah
ibadah sendiri adalah kegiata yang membuat kita
mengingat serta mendekatkan diri kepada Allah SWT,
ibadah paling utama adalah sholat, di MTsB kita selalu
dibiasakan untuk sholat berjamaah tepat waktu, sholat
yang dilakukan disini adalah sholat dhuha, sholat
dhuhur dan sholat ashar serta kita diperintahkan
untuk sholat tahajud empat kali dalam seminggu

ibadah tentu tidak hanya sholat, terdapat
ibadah ibadah lain seperti membaca al quran,
berdzikir, berbagi, dll. Terdapat program
Tahsin dan kegiatan tadarus yang dilakukan
sehabis maghrib untuk meningkatkan
kemampuan membaca al-quran, kita juga
dibiasakan untuk selalu berdzikir saat waktu
luang daripada mengobrol hal hal yang tidak
penting, kita juga diajarkan untuk berbagi baik
itu berbagi denga uang, ilmu ataupun makanan
baik itu ke teman teman kita ataupun ke orang
yang tak dikenal
demi mewujudkan generasi muslim yang
berakhlak ahlusunnah wal jamaah, MTsB juga
telah membuka boarding school yaitu sekolah
berasrama, boarding school ini difokuskan
untuk para remaja agar memiliki kesiapan fisik,
mental serta fikiran untuk bersaing
memperebutkan masa depan
diharapkan dengan adanya boarding school
yang secara sistematik hampir sama dengan
pondok pesantren adealah murid-murid
lulusan MTsB dapat menjadi orang orang yang
taat kepada Allah, rajin beribadah, bisa
menghafal al quran serta memiliki adab dan
tutur kata yang baik
diharapkan juga kita dapat memenangkan
persaingan global yang semakin massif, kita
juga dapat hidup mandiri, memberikan inovasi
dan berkreasi sebanyak mungkin serta turut
mengambil peran hingga tingkat internasional
demi membanggakan bangsa indonesia
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