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HAPPY READING !!!!!



What's inside the MTsB

building ?

1.

 
Welcome to MTsB…..where this school has a wide and
high building. This school has a lot of space so it can

accommodate many students. each grade level
sometimes consists of 6 to 8 classes. This school also

has a fairly extensive library, where we can
accommodate, explore, and broaden our knowledge,
this library located at formal education unit in the

primary and secondary education environment, this
library built and purpose that the library schools
must be able to become an integral part in learning

done at school.
 

All About MTsB



and don't forget that this school also has
a meeting room, with the aim of discussing

student development, and others. MTsB
also has large and wide mosque which is
used to carry out the dhuha, dhuhur and

asr prayers in congregation, besides this
mosque is used for dhikr together and is

sometimes used as a place for notification
of information for students. 

and inside there are lots of toilets
for students so that when they

want to go to the toilet there are no
long queues.



Vision :
1.      Enchancing learner’s ability to

cope with global competition
 

2.      Enchancing adab in accordance
with Islamic law

 
3.      Running amaliyah of Aswaja

 
 

 
This MTsB school also  helps all their students to achieve good knowledge and

manners which have been explained in the vision and mission of the MTsB
school. The vision and mission are:

Missions:
1.      Implementing practises consistent with teaching of

worship and language
2.      Implementing learning according to RPP HOTS

criteria
3. Conducting learning in accordance with ASTEAM



From the vision and mission above, we can conclude that the MTSB school places great
emphasis on etiquette to its students, and the MTB School also invites students to

develop their academic and non-academic knowledge. so that the talents of students
can develop, all done by running the madrasah program. madrasah programs

include:
 
 

1.      morning habit : This morning habituation is done by performing the dhuha
prayer before learning begins. Before learning begins, students must read

Asmaul Husna, and read the verses of the Qur'an according to a specified
schedule after which it is followed by reading istighotsah. everything is done to

invite students to always be close to Allah, always remember Allah wherever
and whenever.

2.      ECI ( English Competence Improvement ) : In this ECI program, students are
able to develop their English skills which they are trained to work on in the

form of speaking, listening, writing and reading.
3.      habituation of fardhu prayer at school and at home : this program help

students to be istiqomah and discipline while praying so that they can be closer
to Allah SWT.

 
 



4. Habituation of tadarrus
5. Habituation of tahajjud prayer

6. Tahfidz 
7. Tahsin

8. project assignments : where these assignments train students to
think critically and systematically and help them with literacy

learning
9. Marketday and performing art festival

10. Extracurricular : in MTsB they have an extra about math Olympiad,
science, Olympiad, English Olympiad, music, robotic, and nusa fence
11. Math day, science day, and English day subject : this program help

students to upgrade their skill in math, science and English 
 

with the above programs students are able to develop their talents and
expertise. From this, there are so many outstanding students in MTsB

schools, one example is; a student named Neira Eka Zafira Darsono who
won the physics olympiad at the national level and won 2nd place, and the
second was Adelia Farrah Kalinda, who won the social olympiad and won a
bronze medal. Not only in the field of study, MTB students were also able

to win the art of music at the national level.
 



Belajar adalah suatu kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia untuk mendapatkan
pengetahuan, keterampilan,sikap, nilai positif dan lain lain. Belajar tak hanya

melakukan observasi, pengamatan/ survey, melainkan mengajak kita untuk bernalar
kritis untuk memecahkan beberapa macam persoalan atau permasalahan. Penalaran
tersebut dapat kita dapatkan melalui beberapa sumber salah satunya mengerjakan
soal seperti numerasi atau semacam literasi sains. Karena bahwasanya bila orang

tersebut mampu bernalar kritis maka berbagai macam masalah yang dia hadapi dia mampu
memecahkannya, dia akan jadi lebih open minded sehingga mampu untuk mengetahui diri.

 

Karya Tulis

Tema 1 : By Nabila Hasna F.Z1.
" Menumbuhkan kemampuan bernalar krtitis dengan mengubah pola

belajar "
A. LATAR BELAKANG 

Maka dari itu belajarlah sesuai pola atau metode yang cocok dengan diri kita. Akan
tetapi seiring berjalannya masa, dimana memasuki era globalisasi teknologi semakin

canggih sehingga terciptalah teknologi berupa Hp. 

Dengan Hp mungkin kita bisa mendapatkan berbagai macam sumber informasi dan
pengalaman, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak negative terkait

terganggunya pola belajar masyarakat. Sehingga menurunkan penalaran kritis
mereka oleh sebab itu, di bab ini kita akan membahas "MENUMBUHKAN KEMAMPUAN

BERNALAR KRITIS DENGAN MENGUBAH POLA BELAJAR"



 

 
 1.Bagaimana menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dengan mengubah pola

belajar
 

1.Mendiskripsikan cara menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dengan cara
mengubah pola belajar

 

C. TUJUAN :

D. JENIS PENELITIAN :
Penelitian Literasi

 

B. RUMUSAN MASALAH :

E. PEMBAHASAN :

1.) Math
Pola belajar ialah suatu rangkaian belajar yang dilakukan secara

berkelanjutan dan menjadi sebuah kecenderungan. Dan tentu saja pola belajar
setiap orang berbeda-beda dengan upaya menumbuhkan kemampuan bernalar

kritis maka dapat kita kaitkan dengan pelajaran matematika dalam pembelajaran
matematika seseorang dapat berfikir lebih sistematis,karena kebiasaan berhitung
dan berlatih deret, sehingga membuat otak akan berfikir teratur dalam mengatur

sesuatu tak hanya itu saja, setiap pola yang kita kerjakan juga membutuhkan
penalaran yang kritis untuk memecahkan persoalan tersebut.

Contoh pola dan penalaran kritis mtk :
 



2. ) B. inggris
 

Dari pembahasan pertama bila seseorang sudah memiliki pola belajar maka untuk
meningktakan bernalar kritisnya maka piola belajarnya tersebut harus dia terapkan
secara koinsisten dan terus menerus. Seperti hal nya pembelajaran b.onggris terkait
tenses berupa simple present tense seperti yang kita ketahui, simple present adalah
tenses atau pola kalimat yang menunjukkan si subject melaksanakan aktivitas tang

sama berulang kali/ setiap hari.
 

a.Deret angka 
Dalam deret angka terdapat 3 pola yang membimbing kita untuk memecahkan persoalan
tersebut. Dan pola tersebut juga membantu kita lebih sistematis dan berlogika karena
bisa mengetahui soal perhitungan yang mana termasuk pola pertama kedua dan ketiga

sehingga kita mampu menghasilkan jawaban yang benar.
Kesimpulan: Berdasarkan penjelasan di atas terkait deret angka, kita bisa   

 mengetahui pola mana yang pas untuk satu soal perhitungan, dengan kata lain
pilihlah dan carilah pola belajar yang pas untuk kita sendiri sehingga kita membuat

diri kita bernalar secara kritis
 

Kesimpulan : bernalar krtis tidak bisa langsung pertama kali coba melainkan
bernalar krtis mampu meningkat bila kita konsisten dalam pola belajar seoerti hal

nya simple present dalam menunjukkan aktivitas yang sama berulang kali.
 

3. ) science 
Jika pola belajar kita sudah cukup konsisten maka yang harus kita lakukan ialah

melakukan metode pembagian terkait mata pelajaran. Yang membutuhkan dorongan lebih
dan yang tidak. Pengelompokkan ini sangat berkaitan dengan ipa berupa

pengelompokkan makhluk hidup salah satu contohnya, ‘ manakah golongan hewan ini
yang termasuk kingdom ?”

 



Kesimpulan : terkait pengelompokkkan makhluk hidup diatas dapat kita kaitkan
dengan pola belajar dengan melukan metode pembagian dengan upaya kita menjadi

lebih efisien,sistematis dan bernalar kritis

F. KESIMPULAN :
 Mengenai penjelasan – penejladsan diatas dapat kita Tarik kesimpulan pola belajar

harus sesuai dengan jam belajar kita. Jam pintar ialah dimana waktu Ketika kita lebih
produktif dan bila kita sudah mengetahui, lakukan pola belajar dengan cara

konsisten supaya penalaran otak lebih cepat menigkat dan terkahir pembagian
pelajaran penting karena dengan metode tersebut otak tidak mudah stress sehingga

penalaran mengenai pelajaran pun cepat
 

2.   Tema 2 : By Myiesha Almira N.A
"Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman"

A. LATAR BELAKANG :
 Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk menggapai tujuan yang sama.

Gotong royong mempermudah orang dalam menyelesaikan suatu hal bersama. Selain itu,
gotong royong juga mempercepat suatu hal yang kita kerjakan bersama- sama. Karena
gotong royong melibatkan lebih dari satu orang. Saat orang melakukan gotong royong
mereka akan bisa mempererat tali silaturahmi, gotong royong juga kegiatan yang bisa

menumbuhkan sikap atau nilai-nilai sila ke 3 dalam kehidupan kita. Karena gotong
royong membutuhkan orang lebih dari satu untuk menyelesaikan sesuatu dengan mudah

dan cepat, selain harus membantu satu sama lain mereka juga harus Bersatu. Gotong
royong adalah sikap yang sudah mendarah daging pada warga Indonesia. Sikap gotong

royong anatar teman biasanya dilakukan saat membersihkan kelas.
 



Karena bersama sama membersihkan kelas agar kelas terlihat bersih dan rapi.
Mereka melakukan kegiatan pembersihan kelas bersma-sama adalah contoh dari

gotong royong atau ,mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh
sebab itu kita harus tanamkan dan tumbuhkan sikap gotong royong antar teman
agar suatu pekerjaan tersebut mudah dan cepat selesai. Selain itu, mereka juga

bisa mempererat tali silaturahmi mereka. Sebagai pelajar yang baik, pelajar pasti
mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila ke 3. Mereka bisa

mengamalkan sila ke 3 dengan menumbuhkan sikap gotong royong dalam diri
pelajar.

 B. RUMUSAN MASALAH :
1.Bagaiamna cara menumbuhkan sikap gotong royong antar teman?

 
C. TUJUAN :
1.Mendeskripsikan cara menumbuhkan sikap gootng royong antar teman

 
 D. JENIS PENELITIAN :

Penelitian literasi

E. PEMBAHASAN :
 1.IPS

Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman dalah suatu hal yang penting
untuk pelajar, karena itu adalah salah satu amalan atau nilai -nilai

Pancasila sila ke 3. Saat pelajar ingin menumbuhkan sikap gtotng royng antar
teman, pastinya mereka melakukan interaksi sosial. Karena, saat

menumbuhkan sikap gotong royong antar teman itu lebih dari satu dan tidak
hanya sendiri. Saat mereka butuh bantuan, mereka juga pasti akan melakukan

interaksi sosial
 



2. Ppkn
Menumbuhkam sikap gotong royong antar teman itu termasuk pada nilai-nilai

Pancasila yaitu sila ke 3 atau bisa disebut persatuan Indonesia. Saat kita
menumbuhkan sikap gotong royong antar teman pastinya kita harus Bersatu dan

saling membantu satu sama lain.
Kesimpulan:  berdasarkan penjelasan diatas menumbuhkan sikap gotong royong

antar teman itu termasuk pada nilai – nilai Pancasila yaitu sila ke 3 dan
menumbuhkan sikap gotong royong harus dilakukan dengan Bersatu dan saling

membantu satu sama lain.
 

Kesimpulan: berdasarkan penjelasan diatas menumbuhkan sikap gotong royong natar
teman itu membutuhkan interaksi sosial. Karena, kegiatan gotong royong itu tidak
hanya dilaksankan sendirian namun lebih dari satu. Dan pada saat mereka butuh

bantuan mereka juga akan melakukan interaksi sosial.
 

3. Ipa 
Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman itu berhubungan dengan symbiosis

mutualism. Symbiosis mutualime atau bisa disbut menguntungkan satu sama lain. Saat
pelajar menumbuhkan sikap gotong rooyng antar teman pastinya mereka mendapat

keuntungan satu sama lain. Karena dapat menyelsaikan pekerjaan dengan cepat dan
mudah

Kesimpulan; bersarkan penjelasan diatas menumbuhkan sikap gotong royong antar
teman itu melibatkan symbiosis mutualism atau bisa dibilang menguntungkan satu sama

lain, karena dengan adanya gotong royong maka pekerjaan akan mudah dan cepat
selesai

 



F. KESIMPULAN :
 Berdasarkan 3 pembahasan tersebut menumbuhkan sikap gotong royong antar teman

itu membutuhkan atau melibatkan interkasi antar sesama atau satu sama lain.
Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman juga termasuk pada nilai -nilai

Pancasila yaitu sila ke 3 atau bisa disebut persatuan Indonesia. Selain itu,
menumbuhkan sikap gotong royong antar teman juga melibatkan symbiosis mutualisme

atau bisa dibilang menguntungakn satu sama lain. Jadi, kita sebagia pelajar harus
menumbuhkan sikap gotong royong antar teman dalam diri kita.

 3.  Tema 3, by Myiesha Almira N.A :
" Beribadah dengan rasa untuk meningkatkan keimana dan ketakwaan kepada Allah

S.W.T"
A. LATAR BELAKANG :
 Dalam agama isalam beribadah adalah suatu hal yang wajib salah satu nya untuk

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepda Allah SWT. Sebagai umat muslim kita harus
beribadah kepada Allah SWT, tetapi tidak hanya sekedar melaksanakan namun harus

melibatkan jasmani, pikiran dan hati, dan juga kita harus beribadah dengan rasa umtuk
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

 Saat kita sedang melaksanakan sholat kita hanya boleh mengingat Allah, Allah dan Allah.
Kossongkan pikiran hanya untuk mengingat Allah, selain itu saat kita beribadah kepada Allah

kita juga harus merasa kecil di hadapan Allah. Saat kita shalat kita harus seperti bener –
benar berkomunikasi pada Allah SWT. Sebelum shalat harus mengucapkan dan selalu

mengingat Allah SWT.
  Jika shalat kita sudah benar maka niscaya Allah akan selalu maelindungi dan akan selalu

di dekat kita, dan bukan hanya itu melainkan keimanan dan ketaqwaan kita akan meningkat. 
 Oleh sebab itu kita sebagai umat muslim harus beribadah dengan rasa untuk meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga kita akan selalu dilindungi oleh Allah

dan dijauhkan dari mara bahaya. Allah akan selalu berada di sisi hamba yang mempunyai
keimanan dan ketaqwaan yang tinggi.

 



E. PEMBAHASAN
1.Religion 

Beribadah dengan rasa untuk meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT adalah
suatu hal yang wajib. Karena saat kita beribadah tanpa adanya rasa maka hanyalah percuma,

dan syarat sholat yang sah adalah dengan rasa, dan sholat lebih sempurna jika dengan rasa,
dan jika ingin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT cobalah beribadah

dengan rasa. 
Kesimpulan: beribadah dangan rasa adalah hal yang wajib untuk meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT
 
 

B. RUMUSAN MASALAH :

1.Bagaimana cara beribadah dengan rasa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT?

 C. TUJUAN :
1.Agar beribadah dengan rasa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

 D. JENIS PENELITIAN :
Penelitian literasi

2. Civic
Beribadah dengan rasa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT adalah

termasuk pada nilai nilai Pancasila sila ke-1 kita harus mengakui jika tuhan hanya satu. 
Kesimpulan: Allah hanya Satu

 3. SKI
Perintah shalat diambil pada peristiwa isra miraj , saat isra miraj nabi menawar waktu shalat hingga

sampai 5 waktu, maka dari itu kita harus melaksanakan shalat dengan rasa
Kesimpulan: Kita harus shalat dengan rasa untuk menghargai nabi Muhammad 

 F. KESIMPULAN
Berdasarkan 3 pembahsan tersebut beribadah dengan rasa untuk

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah adalah suatu hal yang
penting.

 



Classroom organization 8.3

Homeroom Teacher : Fitria Istikhomah Dewi, S.pd

NEIRA EKA DARSONOLeader of Class :

Vice Of Leader Class : SYAFIQ ABYAN DZIKRIA

Secretary :
NABILA PARAMITHA

SARAH LAILA AZZAHRA
1.
2.

Treasurer :
ADELIA FARRAH KALINDA
ALMIRA NADIRA WIBOWO

1.
2.



10 K Keamanan : DIPHDA AHMAD CHOIRI1.

2. Kekeluargaan : ADIMAS ILHAM ILMAWAN

3. Kedisiplinan : SURYANICHA ELLENNUDIN AYUSTA

4. Kerindangan : KEISYA FAIZA FIKRIYAH

5. Kebersihan : MOHAMMAD DIMAS ZULKARNAIN MIFTAH

6. Keindahan : NABILA HASNA FATIA ZAHRA

7. Kelestarian : AIKO RAIHANA AGUNG

8. Ketertiban : DHEANOVA INTANIA ISDARIANTO

9. Kesehatan : MOCH. BAGAS DWIKI RAMADHAN

10. Keteladanan : RAKHASATRYA ZIDANE ARIAN



Daftar staff periode 2022/
2023

 

Kepala Madrasah : SYAMSUHARI, S.T., S.Pd., M.M., M.Pd.I
Wakil kepala madrasah : IKE DWI LESTARI, S.Pd, M.Pd.I

Waka Ur. Kurikulum :  : JUMIARSIH KUSNUL KOTIMAH, S.Pd, M.Pd.I
 SILVIA DWI ANGGRAIN, S.Pd Waka Ur. Kesiswaan : 

Waka Ur. Sarpras : SANDRA DEWI NUR LAILI, S.Kom., S.Pd.I, MM
Waka Ur. Humas : BUDI SETYO NUGROHO, S.Pd

Bendahara : SITI AISYAH, S.Pd., M.Pd.I
Pembina Boarding dan Koordinator Divisi Tahfidz : MUSTAQIM, S.PdI., MM

Pembina OSIS : PANDU PRASOJO, S.Pd 
 Koordinator Divisi Peribadatan : MISBAH FARID RIFA'I, S.Hum

Staff Sarpras : M. MAULANA MIQDAR DZILFIKRI, S.T
Koordinator Divisi Bahasa  : DINA WAFQIYAH ROHMAH, SS

Staff Divisi Bahasa : NUR HAYATI MARIYANI, S.Pd., M.Pd.I
Staff Divisi Bahasa : ALI RIDHO, S.Pd., M.Pd.I

Staff Kurikulum : FITRIA ISTIKHOMAH DEWI, S.Pd
Ka. Perpustakaan : ERLU FICKY HARYANTO, S.Pd

Ka. BK : RENA WARDANIA, SE
Ka. TU : TRI NOVITA YULIANTI, S.Pd 



Karya bebas/ Free
work

Keisya Faiza Fikriyah
 

Syair :
Bila lain waktu kita bertemu

Dan kau telah bersama kawan baru
Janganlah lupakan aku
Tetap kenang masalalu

 
Pantun :

Jalan-jalan ke Suarabya
Jangan lupa oleh-olehnya

Bila wajah kita ceria
Hidup ini punterasa bahagia

 
Gurindam :

Belajarlah dengan ikhlas
Nanti Tuhan akan membalas

 
 

Rizqulloh Tanziil :
 

Bila kopi tak lagi hitam
Maka hati terasa kelam

Nabila Hasna Fatia Z.
 

Gurindam :
Jika ingin hidup damai

maka salinglah menghargai
 

Pantun :
Makan roti campur selai

rotinya tak lupa untuk dipanasi
mari kita saling menghargai
agar terciptanya toleransi



Myiesha Almira N.A

Jika ingin mendapat banyak ilmu

Gurindam 
 

1.
Maka bacalah buku

 
2. Jika ingin masuk surga

Maka patuhlah pada yang kuasa
 

3. Sebelum bekerja pikir dahulu
Agar pekerjaan selama selalu

Haikal Haidari

Terkadang diam adalah
cara terbaik untuk menyembunyikan

semua luka
 

Patah hati terbesar adalah ketika kita
gagal membuat orang tua bahagia

Thank you 
FOR READING !!!


