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GROUP MEMBERS

• 1. DAFFA FAWAZSHI ISMAIL 

• 2. KHORITDATUL DWI 

AZZAHRA

• 3. ANELKA SYAFAQILAH VEDA

• 4. ANINDYA CAMELIA NURAINI

• 5. ANUGRAH DAFFA AL-

FATTAH
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ALL FACILITIES IN MY 

MADRASAH

❑Have 3 mosque 

❑Have a smart tv in every class

❑ Have AC (Air Conditioner)

❑ Have many bath rooms

❑ Have many canteen

❑ Have two library 

❑ Have  school healty unite

❑ Have  labolatory

❑ Have two hall 

❑Have ablution place at every mosque
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VISIONS
Pass learner’s steadfast faith, academic achievement, and 

insight the nation in terms of  Ahlusunnah Wal Jamaah

1. Indicators of  Steadfast Faith

Always the oneness of  Allah

The integration of  learning and dhikr

The acquisition of  knowledge for improving faith

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

Academic achievement through hard effort, independent, and 

uphold the value of  honestly

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 harass the life of  

the nation

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
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MISIONS
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 in worshipping 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
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MENUMBUHKAN 

KEMAMPUAN BERNALAR 

KRITIS DENGAN CARA 

BELAJAR

• A. Latar belakang

• Belajar adalah suatu kunci untuk
menjadi bisa, sebagai pelajar kita wajib
menuntut ilmu dengan cara berbagai
proses. Belajar mempunyai cara yang 
berbeda beda. Bisa dengan menghafal
materi atau tulisan, dengan cara menulis
agar hafal, memahami materi, banyak
hal hal yang kita pelajari akan semakin
banyak hal yang kita ketahui, untuk
memperluas pikiran kita. Maka belajar
sangatlah bermanfaat untuk
mengeksplor hal hal di dunia yang 
belum kita ketahui.
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• B. Rumusan masalah:

• 1. Bagaimana cara meningkatkan bernalar
kritis?

• C. Tujuan:

• Agar dapat meningkatkan bernalar kritis
dengan cara mengubah pola belajar.

• D. Jenis penelitian:

• Penelitian literasi

• E. Pembahasan:

• 1. Religion:

• ALLAH menciptakan seluruh alam semesta
ini, ALLAH adalah Al-ahad yang maha esa, 
tiada tandingan nya. Hanya ALLAH yang 
mampu menciptakan semua ini, maka dari
itulah kita hanya bersujud kepada ALLAH yang 
maha esa karena ALLAH yang menciptakan
kita.
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• ALLAH juga AR-Rahman dan AR-Rahim 

maha pengasih dan penyayang. Jika kita

menyayangi ALLAH , ALLAH akan

menyayangi kita lebih.dengan melihat

kekuasaan ALLAH, kita harus percaya

bahwa ALLAH maha segala nya dan

menguatkan iman/kepercayaan kita kepada

ALLAH. Dan ALLAH akan membalas

perbuatan atau amalan baik kepada

ALLAH. Dan juga kita diciptakan

kesempurnaan berupa akal pikiran dan

jasmani. Maka gunakanlah akal dan jasmani

kita untuk beribadah dan beramal kepada

ALLAH.

• IPS:

• Manusia adalah mahluk social dan individu, 

dalam bidang social, kita bisa saling

membantu, saling menghargai dan

mencintai satu sama lain dengan tentram.
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• Dan kita juga mengoganisasi gotong 

royong dan bermusyawarah.

• Hidup harmonis akan menimbulkan

kesejaterahan bersama tanpa konflik, 

jangan berbuat kegaduhan satu sama lain 

dengan mengejek tidak menghargai.

• PKN

• Bineka tunggal ika adalah berbeda beda

tetap satu, kita berbeda suku, ras, Bahasa, 

adat, agama, kepercayaan. Walau kita

berbeda kita tetaplah bangsa Indonesia dan

berjuang bersama setelah terkena

penjajahan dan merdeka bersama.

• KESIMPULAN

• Setiap orang memiliki cara yang berbeda

beda kita bisa belajar bersyukur
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MENUNJUKAN GOTONG 

ROYONG ANTAR TEMAN 

• A. Lataer belakang

• Gotong royong adalah kerjasama antar
teman untuk mempersatukan dan
memperkuat pertemanan antar social. 
Gotong royong bias menumbuhkan rasa 
kebersamaan dalam suatu kelompok
masyarakat, kegiatan ini dilakukan secara
bersama dan bersifat sukarela dengan
tujuan untuk memperlancar suatu
pekerjaan agar menjadi mudah dan
ringan. Dengan gotong royong kita
mempunyai sikap tolongf menolong yang 
akan menimbulkan rasa harmonis
kesatuan, kebersamaan dan menguatkan
persatuan social.
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• Secara umum, gotong royong bertujuan

untuk memperlancar suatu pekerjaan agar 

menjadi mudah dan ringan. Gotong 

royong juga bertujuan mengajak

masyarkat agar bekerja sama dan lebih

meningkatkan kebersamaan. Bergotong

royong membuat masyarakat menjadi

lebih kompak dan bias kenal satu sama

lain 

• Rumusan masalah: 

Bagaimana cara menunjukkan gotong 

royong antar teman

Tujuan

Untuk menunjukan cara bergotong royong 

antar teman
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Jenis penelitian

Literasi untuk memperbanyak bacaan dari

sumber bacaan.

Pembahasan: 

IPS

dalam bidang social, sesama manusia mampu

menciptakan peraturan dan kebersamaan

antar teman. Persatuan juga menciptakan

keharmonisan, kerukunan terjaga, 

kesejahteraan manusia tercapai dalam

kehidupan sehari hari diantara nya akan

memudahkan tercapainya tujuan dan

terhindar konflik

bisa mengembangkan sikap tenggang rasa 

saling menghargai dalam hidup

bermasyarakat, memperkuat persatuan di 

dalam pertemanan yang dapat

mempengaruhi semagat persatuan bangsa.
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• PENJASKES:

Dari mapel olahraga kita dapat gotong 

royong atau bekerja sama dalam mengatur

stratregi pada suatu permainan, contohnya: 

permainan gobak sodor, sepak bola, engklek

dan petak umpet. Keadaan gerakan

permainan ini sangat baik untuk melatih

kelincahan dan kecepatan reaksi.

PPKN : 

dari bidang ppkn ini kita saling

menghormati dan membantu maupun kawan

dalam politik untuk menyelesaikan masalah

negara negara. Membantu membuka

lapangan kerja untuk pengusaha dan tidak

adanya tindak monopoli sehingga pengusaha

dan pekerja sama sama untung. Selain itu

saling menghargai keragaman budaya dengan

melestarikan budaya khas Indonesia. 
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• KESIMPULAN: 

• dari menumbuhkan sikap gotong 

royongantar teman akan memperkuat

persatuan di dalam pertemanan yang dapat

mempengaruhi semangat persatuan bangsa
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BERIBADAH DENGAN RASA UNTUK 

MENIGKATKAN KEIMANAN DAN 

KETAQWAAN KEPADA ALLAH SWT

LATAR BELAKANG : 

Ibadah merupakan salah satu kegiatan

penting yang dilakukan umat muslim, yaitu

adalah ibadah sholat. Ibadah sholat adalah

kegiatan yang menyembah Allah atau Tuhan

yang maha esa. Yaitu memohon kebaikan dan 

meminta perlindungan darinya, disaat kita

melakukan ibadah tidak khusu’ Allah pasti tau, 

karena Allah maha mengetahui. Beribadah

adalah hal yang wajib kita kerjakan, bila tidak

kita akan mendapatkan dosa. Beribadah harus

dengan rasa. Perbedaan ibadah dengan rasa dan 

berbedaan beribadah tanpa rasa yaitu. Jika 

beribadah dengan rasa hati kita terasa tenang

dan bisa merasakan dengan hati sedangkan jika

beribadah tanpa rasa maka hati kita tidak terasa

tenang dan pikiran sudah kemana mana.
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Keimanan dan ketaqwaan itu sanagat
penting pada diri kita. Keimanan adalah
arti kepercayaan, yang berarti kita
beriman kepada tuhan artinya kita
percaya Tuhan yang maha esa. Sedangkan
ketaqwaan adalah ketakutan kita kepada
Tuhan yang maaha esa. Kita harus
bertaqwa kepada Tuhan, juga harus
beriman kepada Tuhan, agar kita
dijauhkan dari peruatan maksiat.

RUMUSAN MASALAH :

Bagaimana cara beribadah dengan rasa 
untuk meningnkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah?

TUJUAN :

Untuk cara beribadah dengan rasa untuk
meningnkatkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah
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JENIS PENELITIAN :

Penelitian literasi

PEMBAHASAN : 

Religion 

Allah swt menurunkan surat surat ayat agar 
para nabi paham dan sampaikan kepada
seluruh umat muslim, agar umat muslim tau 
dan agar dibacanya setiap hari. Manusia
diturunkan ke bumi agar dapar menjaga, 
merawat, mempimpin dan menempati bumi. 
Manusia di ciptakan untuk berdoa dan 
beribadah dengan cara menyembah Allah 
swt. 

Allah telah menciptakan manusia untuk
beribadah dan bertaqwa kepada allah. Setiap
beribadah sholat kita harus khusyu. Cara 
beribadah dgn baik yaitu mempunyai niat
dan menjalankan sesuai syariat agama yang 
telah di tentukan. Jenis jenis beribadah yaitu : 
sholat, puasa, zakat dan beribadah haji.

16



Ppkn :  agar bisa hidup berdampingan

kita harus saling menghormati dan 

toleransi berbagai macam perbedaan

tersebut, contohnya saling menghargai, 

tidak mengejek warna kulit, tidak

mengejak teman yang berbeda agama 

dengan kita, kita juga tidak boleh rasis

terhadap orang di sekitar kita. Agar tidak

membuat konflik

jika ada teman yang berbeda suku atau

budaya dengan kita tidak boleh

mengejeknya, jika ada teman yang sedang

beribadah sikap kita seharusnya

menghargai, Menghargai dia dan tidak

boeh melarangnya untuk beribadah, 

karena di setiap di setiap agama ibadah 

itu wajib. Jika tidak kita laksanakan, itu

dosa.
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IPS :

Manusia adalah makhluk social, sehingga

masi saling membutuhkan sesama

makhluk social, atau masi membutuhkan

kita juga tidak boleh memutus tali

silahturahmi untuk mempererat tali

silahturahmi.kita harus bersikap ramah, 

baik, adil dan tidak egois. Pertemanan itu

sangat penting di hidup kita.

Dalam hidup bermasyarakat kita

harus sering bersosialisasi dengan warga

sekitar. Dalam hidup bermasyarakat kita

juga patut menerapkan untuk hidup

bergotong royong dan saling membantu

antar sesame makhluk hidup, dengan

adanya kerja sama antar sesama akan

mempererat tali silaturahmi.
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KESIMPULAN

Dengan dimilikinya rasa bersyukur dan 

akan beribadah maka akan menciptakan, 

hal hal positif yang akan timbul dalam

lingkungan diri kita sendiri. Kita juga 

tidak boleh berpengaruh hal negatif dari

teman kita, berteman harus dengan

golongan yang baik.
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20

Teachers in 

my madrasah



• Wearily you taught me

• Patiently you teach me

• With heart you teach me

• With a smile you taught me

• The meaning of  a sense of  sincerity

• The meaning of  a sense of  sincerity

• That's the definition of  you

• My best teacher

• You teach all the new things

• Read

• Write

• Tells

• Until I was good at spelling

• My teacher,

• You are the human being I prayed for after my 
parents

• Affectionate you give me

• Thank you for your dedication

• May you always be healthy

PUISI
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KARYA GAMBAR
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•MTSB= kite nicakep

•Kreatif

•Inovatif

•Terdepan

•Emosi terkendali

•Niat kuat upgrade diri

•Iman harus mantap

•Cerdas

•Amanah

•Konsutif

•Energik

•Penganut ahli sunnah
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DAFTAR STAFF

MTS BILINGUAL MUSLIMAT NU 

PUCANG TAHUN PEMBELAJARAN 

2022/2023
NO NAMA JABATAN

1 Ike Dwi Lestari S.Pd.I Wakil Kepala

Madrasah

2 Jumiasih Kusnul Kotimah, S.Pd.I Waka Ur. Kurikulum

3 Silvia Dwi Anggaraini, S.Pd Waka Ur. Kesiswaan

4 Sandra Dewi Nur Laili, S.Kom, 

S.Pd.I

Waka Ur. Sarpras

5 Budi Setyo Nugroho, S.Pd Waka Ur. Humas

6 Siti Aisyah, S.Pd., M.Pd.I Bendahara

7 Mustaqim, S.PdI., MM Pembina Boarding 

dan Koordinator

Divisi Tahfidz

8 Pandu Prasojo, S.Pd Pembina OSIS

9 Misbah Farid Rifa'i, S.Hum Koordinator Divisi

Peribadatan

10 M. Maulana Miqdar Dzilfikri, S.T Staff  Sarpras

11 Dina Wifqiyah Rohmah, SS Koordinator Divisi 

Bahasa 

12 Nur Hayati Mariyana, S.Pd., M.Pd.I Staff  Divisi Bahasa

13 Ali Ridho, S.Pd., M.Pd.I Staff  Divisi Bahasa

14 Fitria Istikomah Dewi, S.Pd Staff  Kurikulum

15 Erlu Ficky Hariyanto, S.Pd Ka. Perpustakaan

16 Rena Wardania, SE Ka. BK

17 Tri Novita Yulianti, S.Pd Ka. TU
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