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Penelitian
MENINGKATKAN

KEMAMPUAN BERNALAR
KRITIS DENGAN

MENGUBAH POLA
BELAJAR

Siswa maupun siswi di zaman digital
seperti ini kadang semakin di
bodohkan, terutama oleh teknologi-
teknologi yang membutakan diri kita.
Tapi di lain sisi teknologi juga
mempermudah kita di berbagai bidang,
salah satunya pada masa pandemi yang
lalu. Walaupun terlihat sangat
membantu, pelajaran online pula bisa
membuat peserta didik menjadi
pemalas.

Di semester yang lalu saya merisetkan
bahwa ( 80% ) siswa maupun siswi
menjadi pemalas. Hal ini dikarenakan
siswa siswi semakin mudah menjangkau
dunia luar melalui internet. Terutama
ketika sekolah sedang mengadakan
ujian. Tak sedikit siswa yang mencontek,
maka dari itu siswa dan siswi didik
indonesia perlu mendalami pola belajar
mereka masing-masing agar semua bisa
berfikir kritis.

“mengapa anak-anak perlu berfikir kritis?”.
Hal ini dikarenakan di setiap kehidupan
individu atau manusia, mereka akan
mengalami masalah sesuai umur maupun
keadaan mereka. Anak-anak perlu di
ajarkan berfikir kritis agar bisa
menyelesaikan dan mengatasi masalah-
masalah yang datang, terutama
pertanyaan-pertanyaan dari ujian-ujian
maupun penilaian kepintaran diri. Dengan
memperbaiki pola belajar anak-anak, anak-
anak akan bisa berfikir kritis dan mengatasi
berbagai hal dengan mudah.
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Untuk bisa mengatasi atau berdasarkan
rumusan masalah. Tujuannya dapat
disimpulkan bahwa saya ingin agar kualitas
pendidikan di indonesia meningkat. Cara
untuk meningkatkan kualitas pendidikan
ialah dengan memperbaiki dan
meningkatkan ilmu-ilmu yang didapat oleh
pelajar indonesia. Salah satunya dengan
menciptakan kebiasaan pola pikir yang
kritis pada pelajar-pelajar indonesia. Yang
bisa kita dapatkan melalui memperbaiki
pola belajar.

Berdasarkan PPKN atau pendidikan
kewarga kenegaraan kita diajarkan bahwa
keadilan adalah hak bagi seluruh
penduduk indonesia, salah satunya di
sekolah agar seluruh murid bisa mendapat
ilmu dan keahlian yang sama perlu di
tingkatkan juga pola belajar agar seluruh
murid didik bisa mendapat keadilan yang
sama.

Berdasarkan mata pelajaran AGAMA kita
diajarkan untuk mencari ilmu pengetahuan.
Banyak siswa yang memiliki pola belajar yang
buruk. Maka untuk memenuhi hak dan
kewajiban kita perlu untuk memperbaiki pola
belajar agar bisa lebih mudah mendapat ilmu.

Setelah kita mengetahui bahwa bernalar kritis
ialah suatu hal yang penting. Kita perlu
mengaplikasian seluruh hal yang sudah kita
belajari. Terutama untuk penyebarkan ilmu yang
sudah kita pelajari. Memperbaiki pola belajar
juga bisa disimpulkan bahwa sudah ter-integrasi
sangat berguna pada banyak mata pelajaran.
Salah satunya IPS, PPKN, AGAMA. Dengan ini,kita
smua bisa percaya bahwa memperbaiki pola
belajar bisa menopang dan memperbaiki banyak
individu dalam memiliki ilmu dan nalar yang
kritis, salah satunya dengan memperbaiki pola
belajar. Dengan begitu kita bisa meningkatkan
kualitas pendidikan di indonesia terutama bagi
pelajar-pelajar indonesia, dan disitu pula bisa
diketahui bahwa ilmu dan nalar yang kritis itu
penting.

Berdasarkan IPS atau ilmu pengetahuan
sosial kita bisa tahu betapa rendahnya
kualitas pendidikan indonesia. Walau di
beberapa daerah negara kualitas sekolah
sudah tinggi-tinggi tetapi di daerah
terpencil atau daerah kecil banyak sekolah
yang tidak mendapat penanganan yang
baik. Yang akhirnya memaksa penduduk
untuk merantau. Dengan begitu keadilan
bagi pelajar-pelajar pun menghilang karna
hal tersebut. Maka kita perlu menerapkan
perubahan pola belajar agar bisa
memanfaatkan ilmu-ilmu dengan baik bagi
pelajar-pelajar.



Kita dapat mewujudkan lingkungan yang
bersih juga kehidupan yang sehat dengan
cara memulai memperhatikan hal hal
kecil serta mau bergotong royong umtuk
menjaga lingkungan yang kita tinggali
bersama. Dengan adanya aktivitas
bergotong royong yang bertujuan untuk
kebersihan ini kita dapat menjalin dan
memper erat tali persaudaraan sesama
manusia, selain itu kita juga mendapat
lingkungan yang bersih dan juga teratur
apalagi kalua anggota dalam aktivitas ini
lebih dari 10 orang, ini akan membuat kita
lebih cepat dan mudah dalam
mendapatkan lingkungan yang bersih dan
juga sehat. Bonusnya adalah hubungan
social kita dengan orang lain juga ikut
sehat karena sudah dapat memahami
satu sama lain. Gotong royong ini sangat
berpengaruh dalam kondisi lingkungan
serta hubungan social kita dengan
masyarakat yang lain, selain menciptakan
lingkungan yang sehat, gotong royong ini
dapat membuat lingkungan dan interaksi
kita menjadi teratur.

Pada zaman sekarang para remaja di
Indonesia pasti sudah memiliki circle
pertemanannya masing – masing jarang sekali
di temukan remaja remaja yang dapat dengan
mudah berinteraksi social dengan orang
orang yang baru di temuinya atau bahkan
beberapa dari mereka memang tak mau
berkenalan dan sudah nyaman dengan
lingkungannya sendiri sehingga timbullah rasa
acuh tak acuh pada manusia. 

Untuk menghindari adanya sifat tersebut kita
harus memiliki rasa bersosialisasi yang tinggi
serta rasa gotong royong di lingkungan yang
kita tinggali, itulah mengapa topik ini di ambil
karena saya sebagai peneliti ingin kita semua
saling tolong menolong tanpa membedakan
satu sama lain serta menganggap kita semua
adalah saudara.

"Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap
gotong royong di era modern?" Untuk
menumbuhkan sikap gotong royong dan jiwa
bersosialisasi yang tinggi.

MENUMBUHKAN
SIKAP GOTONG
ROYONG ANTAR
TEMAN
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Bergotong royong adalah sikap tolong menolong sesama manusia untuk
menghasilkan hasil yang di inginkan bersama. Tolong menolong ini juga merupakan
adab yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah sebagai slh satu kebaikan di dunia. Tak
lupa dalam melakukan kegiatan ini di butuhkan hati yang lapang dan ikhlas menolong
tanpa mengharapkan imbalan kepada siapapun, karena Allah pasti memberi balasan
yang jauh lebih baik tanpa di harapkan balasan itu dapat di berikan entah melalui
orang yang kita tolong atau melalui bantuan bantuan yang tak terpikirkan atau
bahkan tdiak dapat di lakukan oleh manusia terpintar sekalipun.

Kita semua tau bahwa manusia adalah mahluk social yang tak dapat hidup tanpa
bantuan orang lain. Tetapi seiring berkembangnya zaman tak sedikit pula manusia
yang menjadi jarang berinteraksi dengan siapapun di karenakan terlalu sibuk dengan
pekerjaannya masing masing sehingga dapat menghilangkan sedikit demi sedikit rasa
sosialnya. Ini dapat di cegah dengan cara mengadakan kegiatan yang dpat
mempererat kembali tali per saudaraan serta rasa social yang tinggi dalam
lingkungan bermasyarakat seperti contoh kegiatan pos ronda malam, arisan dan
tentunya bergotong royong atau biasaya di sebut kerja bakti. Kita dapat menjalankan
aktivitas ini setiap hari minggu pagi agar tidak menganggu kesibukan pribadi masing
masing dan tetap mendapatkan manfaatnya.

Untuk meningkatkan rasa gotong royong ini di butuhkan rasa kesadaran diri yang
tinggi dari dalam diri kita sendiri sehingga kegiatan kegiatan social yang kita ikuti
dapat membuahkan hasil yang baik, bergotong royong juga dapat di mulai dari hal
hal simple di sekitar kita seperti membantu anggota keluarga yang sedang sibuk.
Selain kita dapat terlihat baik di mata masyarakat tentunya kita juga dapat terlihat
baik di mata Allah SWT. Karena telah mlakukan dan menerapkan kegiatan atau
perlakuan yang telah di anjurkan, dalam pembahasan di atas, dengan bergotong
royong kita dapat mendapatkan beberapa manfaat seperti lingkungan sehat,
hubungan social yang baik, meningkatnya rasa social serta terjalankannya anjuran
anjuran dalam agama.
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Di Indonesia mayoritas warganya beragama
islam disiutpula masih banyak orang orang
yang hanya mengaku menjadi islam, tetapi
masih banyak yang tidak mengerjakan
kewajiban maupun aktivitas yang sudah
ditulis dan dianjutkan bagi islam. Hal ini
dikarenakan masih banyak orang orang yang
masihmalas dalam mengerjakan ajaran dan
pekerjaan yang sudah dianjurkan.

 Dan juga rata rata pula masih banyak yang
memilih untuk lebih mementingkan urusan
duniawi dibanding urusan akhirat. Salah
satunya masih banyak anak anak maupun
orang tua yang lebih memprioritaskan diri
mereka untuk hanya sekedar melakukan tapi
tidak menseriuskan. Maka dari itu lebih baik
kita untuk khusyu sembari beribadah agar
bisa lebih memaksimalkan waktu yang kita
punya. 

“bagaimana cara membiasakan diri untuk
khusyu ketika sholat?

BERIBADAH DENGAN RASA
UNTUK MENINGKATKAN
KEIMANAN DAN
KETAQWAAN KEPADA
ALLAH SWT

Untuk bisa membiasakan diri ketika beribadah,
kita perlu untuk menyatukan raga dan rohani
dalam satu tempat yaitu ketika kita sholat atau
beribadah. Dengan begitu kita bisa mengalir
dan lebih fokus ketika kita sholat. Hal ini
dikarenakan kita lebih mendalami dalam
melakukan hal tersebut sampai dewasa. 

Hidup kita di kontrol dan di kendalikan Allah
seluruh hidup kita berada pada takdir Allah.
Dengan dibuktikan 99 asma Allah yang ada
pada asmaul husna. Di al-quran kita sudah di
beri tahu mengenai isra’ mi’raj. Di peristiwa
tersebut nabi muhammad saw di perintahkan
oleh allah untuk shalat. Dengan itu perintah
shalat pun diberikan dan di turunkan oleh anak
adam. Dulu shalah di perintahkan 50 rakaat
sehari, tetapi nabi meminta dan menjadi empat
kali walau hanya empat kali pahala shalat
sangat tak terhitung maka kita perlu fokus
dalam sholat. Karena shalat memiliki pahala
yang tak terhitung di mulai dari zaman isra
mi’raj hingga hari ini.



Di sila pancasila yang pertama, sudah dijelaskan
perihal yang berbunyi “ketuhanan yang maha
esa” di sila tersebut kita di perintahkan untuk
menganut dan menjadikan agama dan rasa
percaya pada Allah sebagai suatu pedoman
untuk menjadi rakyat Indonesia yang baik. Salah
satu yang dengan menjadikan masa keagamaan
menjadi hal yang penting, pancasila sudah di
tulis dari masa yang lalu pun sudah
memperintahkan hal yang sama dengan itu
dapat disimpulakan bahwa beribadah dengan
khusu kepada Tuhan itu penting.
Kesimpulan: maka kita perlu untuk mengkhusu
kan dan memfokus kandiri ketika shalat, karena
kita sudah di anjurkan untuk fokus beribadah
dari masa yang lalu.

gerakan-gerakan pada sholat sudah dihitung
dan di prediksi manfaatnya. Salah satunya bagi
tubuh maupun jiwa manfaat sholat pada raga
atau tubuh ialah kita dapat meluruskan dan
merelaksasikan sendi dan tulang sembari
beribadah. Salah satu nya gerakan lukuk dan
sujud maka kita dapat merasakan di untungkan
karena kita bisa beribadah dengan tubuh yang
sehat, manfaat sholat bagi jiwa kita bisa
mendapatkan pahala dan dosa-dosa kita di
maafkan. Maka dari itu sholat atau beribadah
juga bisa menyehatkan diri dan jiwa yang sudah
dibuktikan pada mata pelajaran olah raga.

sholat atau beribadah bagi agama muslim
sangat berguna dan sangat membantu. Salah
satunya adalah bagi kesehatan dan mental yang
sudah di buktikan pada mata pelajaran olah
raga dan sholat juga sudah di anjurkan sejak
dulu. Contohnya pda sila pertama pancasila
yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa”
sholat juga sudah di perintahkan bahlkan dari
zaman nabi ber isra mi’raj. Dengan begitu sholat
dapat dilihat sebagai suatu hal yang penting dan
berguna. Dengan hal itu kita perlu fokus dan
khusu ketika melaksanakan sholat. Dikarekan
sholat merupakan hal yang serius dan perlu di
lakukan dengan benar.


