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VISION

1. Indicators of Steadfast Faith

MISSION

3. Be MTS that capable in delivering the
learners above competency standard

2. Indicators of Academic Achievement

3. Indicators of Insight The Nation

1. BE A LEADING INNOVATION MTS

2. BE MTS THAT CAN SYNERGIZE IQ, EQ, AND SQ



MENINGKATKAN KEMAMPUAN
BERNALAR KRITIS DENGAN
MENGUBAH POLA BELAJAR

A. Latar Belakang
Penggunaan gadget atau smartphone
dikalangan remaja sangat
mempengaruhi pola tidur pada masa
sekarang. Remaja di kala ini sangat
susah lepas dengan gadget. Sehingga
membuat pola tidur menjadi tidak
teratur. Ini juga berdampak kepada pola
berfikir seorang remaja.

Di era kini remaja juga sulit menemukan
pola belajar mereka sendiri. Mereka lebih
mementingkan gadget dibandingkan
dengan Pendidikan mereka. Remaja
juga terkadang malas bertanya
sehingga tidak mendapatkan ilmu
pengetahuan secara penuh. Pola belajar
juga memengaruhi kemampuan
bernalar kritis. Makar remaja sekarang
harus menyeimbangkan pola belajar
mereka.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas
rumusan masalah penelitian
1. Bagaimana cara meningkatkan
kemampuan bernalar kritis ?

C. Tujuan penelitian 
Setelah melihat latar belakang di atas
diharapkan siswa dapat 
1. Mendeskripsikan pentingnya
meningkatkan kemampuan bernalar
kritis dengan mengubah pola pikir
2 Mengetahui cara meningkatkan
kemampuan bernalar kritis

D. Pembahsasan
Agama
Melaksanakan sholat lima waktu
dengan tepat waktu. Karena
dengan sholat lima waktu secara
tepat waktu urusan kita di dunia
akan dimudahkan oleh Allah SWT.
Meminta pada Allah SWT untuk
diberi kemudahan dalam urusan di
dunia dan di akhirat. Dengan
begitu pikiran kita akan terbuka
dengan lebar das\n dapat
menjangkau pelajaran degan baik 

SOSIAL
Dalam pergaulan sosial kita harus
jeli dalam memilih pergaulan.
Karena pergaulan sangat
berpengaruh pada pola pikir
manusia. Dengan memilih
pergaulan yang baik diharapkan
pola pikir kita menjadi lebih baik
dan dapat meningkatkan nalar
kritis kita. Maka kita harus memilih
pergaulan yang baik



PKN
Malu bertanya adalah faktor
kurangnya kepahaman siswa
terhadap pelajaran. Maka kita
harus meningkatkan kemampuan
bernalar kritis dan berani bertanya
kepada guru saat tidak
memahami apa yang dibahas.
Jadi sesuai dengan sila keempat
Pancasila kita dapat
menyelesaikan masalah dengan
mudah jika bermusyawarah dan
beriteraksi yang dapat menambah
ilmu pengetahuan kita akan hal
yang baru

F. KESIMPULAN
KESIMPULAN YANG KITA DAPATKAN
ADALAH. SELALU MELAKSANAKAN
SHOLAT LIMA WAKTU SECARA TEPAT
WAKTU DAN ATAS KESADARAN
SENDIRI. SELALU MENJALANKAN
PANCASILA KHUSUSNYA SILA
KEEMPAT. SELALU JELI DALAM
MEMILIH PERGAULAN.



MENUMBUHKAN SIKAP GOTONG
ROYONG ANTAR TEMAN

B. Rumusan Masalah
 Berdasarkan paragraph yang tertera
diatas 
 1. Bagaimana cara menumbuhkan
sikap gotong royong antar teman ?

A. Latar Belakang

     Alasan manusia melakukan gotong

royong adalah untuk mempermudah

pekerjaan sesama. Namun remaja

sekarang tidak ingin melakukan gotong

royong karena malas. Mereka lebih

mementingkan kepentingan mereka

sendiri daripada kepentingan sesama.

Maka penyebab lunturnya gotong royong

disebabkan oleh kurangnya rasa

persatuan dan kesatuan antar teman.

   Pentingnya gotong royong adalah

untuk memupuk rasa persatuan dan

juga kesatuan antar teman. Hubungan

antar teman juga akan membaik jika

melakukan gotong royong. Serta gotong

royong dapat mempermudah pekerjaan

Bersama. Serta dapat mempererat tali

persaudaraan.

C. Tujuan penelitian
     Setelah melakukan penelitian ini
diharapkan peserta didik dapat
1. Mengetahui cara menumbuhkan sikap
gotong royong antar teman.

D. Jenis Penelitian
     Penelitian Literasi

E.Pembahasan
PKN
       Cara menumbuhkan sikap
gotong royong antar teman adalah
dengan mengamalkan sila ketiga
Pancasila. Adanya sila ketiga dapat
meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan antar teman. Serta memiliki
pendirian untuk saling
membantu.maka untuk
menumbuhkan sikap gotong royong
antar teman adalah dengan
mengamalkan sila ketiga

Agama
       Gotong royong adalah kegiatan
saling membentuk antar manusia.
Dengan melakukan gotong royong
akan mendapatkan pahala, Dan
akan dapat mempererat tali
persaudaraan. Untuk menumbuhkan
sikap gotong royong maka kita harus
saling menjaga kerukunan antar 
 esame dan menjauhi sikap seperti iri,
dendam, egois dari diri kita.
Sosial
  Kurangnya keinginan
menumbuhkan sikap gotong royong
kurangnya interaksi antar teman
dapat menghambat pertumbuhan
sikap gotong royong antar teman.
Maka untuk menumbuhkan sikap
gotong royong antar teman adalah
dengan bersosialisasi atau
berkomunikasi antar teman dengan
baik.



F. Kesimpulan
Kita harus membiasakan sikap gotong royong antar teman sejak dini, dan
dimanapun. Karena dapat mengikat tali persaudaraan dan kerukunan antar teman
serta melatih kebiasaan untuk tidak egois. Gotong royong juga dapat menyehatkan
tubuh. Karena kegiatan gotong royong menggunakan tenaga otot yang sangat besar
dan dapat memperkuat tubuh dan menghilangkan sifat malas. Gotong royong juga
dapat menambah interaksi antar teman, maka kegiatan gotong royong harus
dikembangkan lagi karena mempermudah pekerjaan bersama. Serta telah
melaksanakan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong antar sesama dalam
kebaikan.



BERIBADAH DENGAN RASA UNTUK MENINGKATKAN
KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH SWT

 A. Latar Belakang
Makna beribadah adalah kita berdoa dan
memohon kepada Allah.Beribadah dengan
rasa adalah beribadah dengan keadaan
tenang disertai hati. Alasan kita harus
beribadah dengan rasa adalah untuk
menambahkan kekhusyukan saat
beribadah. Maka beribadah dengan rasa
sangat penting untuk meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
SWT.  
    Makna keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT adalah kita beriman
percaya dan bertaqwa kepada Allah SWT.
alasan kita harus meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan adalah. Jika kita
berimandan bertaqwa kepda Allah SWT
maka segala masalah akan menjadi
ringan. Serta akan dibenarkan jalannya
oleh Allah SWT.

B. Rumusan masalah
     Berdasarkan latar belakang diatas,
maka rumusan masalah pada        
 penelitian ini adalah:
1. Bagaimana cara beribadah dengan
rasa untuk meningkatkan        
 keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT.

C. Tujuan penelitian
     Setelah melakukan penelitian
ini,diharapkan peserta didik dapat:
  1. Mengetahui cara beribadah
dengan rasa untuk meningkatkan 
 keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT

D. Jenis penelitian 
     Penelitian literasi

E. Pembahasan
Agama 
Cara beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah SWT adalah.
Dengan percaya kepada Allah SWT.
Dengan kepercayaan yang tinggi,
iman dan taqwa kepada Allah SWT
akan meningkat. Jadi, cara beribadah
dengan rasa untuk meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT adalah   dengan percaya
adanya Allah SWT.



 PKN
 Dalam Pancasila dijelaskan bahwa sila
pertama adalah ketuhanan yang maha
esa. Jika kita mengenalkan sila pertama
maka kita dapat beribadah dengan
tenang. Yang artinya kita percaya
bahwa tuhan ada dan maha esa. Maka
cara beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan pada Allah SWT dengan
mengamalkan sila pertama pancasila  

F. Kesimpulan 
         Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kita harus beribadah  dengan rasa
untuk meningkat kan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Melalui
pergaulan mengamalkan sila pertama Pancasila dan dengan percaya kepada
Allah SWT. Maka sangat lah penting untuk beribadah dengan rasa
dimanapun,kapanpun untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
SWT

 Sosial
 Pergaulan juga mempengaruhi cara
beribadah. Memilih teman yang baik
dapat menambah keimanan dan
ketaqwaan untuk beribadah. Jika
dibandingkan dengan pergaulan yang
baik. Pergaulan yang tidak baik dapat
menganggu waktu ibadah. Maka cara
beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan pada Allah SWT adalah
dengan memilih pergaulan yang baik.



NAMA  JABATAN

Syamsuhari
  S.T, S.Pd. MM, M.PdI. Kepala Madrsah

Ike Dwi
  Lestari, S.Pd, M.Pd.I Wakil Kepala Madrasah

Jumiarsih
  Kusnul Kotimah,S.Pd, M.Pd.I Waka Ur. Kurikulum

Silvia Dwi
  Anggraini, S.Pd  Waka Ur. Kesiswaan

Sandra Dewi
  Nur Laili, S.Kom., S.Pd.I, MM Waka Ur. Sarpras

Budi Setyo
  Nugroho, S.Pd Waka Ur. Humas

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

Mustaqim,
  S.PdI., MM

Pembina Boarding dan
  Koordinator Divisi Tahfidz

Pandu
  Prasojo, S.Pd  Pembina OSIS

Misbah Farid
  Rifa'i, S.Hum Staff Sarpras

M. Maulana
  Miqdar Dzilfikri, S.T Staff Sarpras

Dina Wifqiyah
  Rohmah, SS

Koordinator Divisi
  Bahasa

Nur Hayati
  Mariyana, S.Pd., M.Pd.I

Staff Divisi Bahasa

Ali Ridho,
  S.Pd., M.Pd.I

Staff Divisi Bahasa

Fitria
  Istikomah Dewi, S.Pd Staff Kurikulum

Erlu Ficky
  Hariyanto, S.Pd Ka. Perpustakaan

Rena
  Wardania, SE Ka. BK

Tri Novita
  Yulianti, S.Pd  Ka. TU

Struktur Organisasi Madrasah
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