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The function of  cooperation is as
a place for students if they're
needing a tools for school, and
there are also school attributes
that can help some students are
incomplete with the equipment. In
my opinion, it would be better if
the equipment and goods in the
cooperative were more equipped

 

COOPE RAT IONCOOPE RAT ION

LIBRARYLIBRARY
 

As you know, library has so many rules
that we have to obeyed. For example like
we have to stay quiet there. Library’s
funcition is to provide various kinds of

free books that will be useful for
students. It has many books collection

andit has many different genre (novels,
educations/lesson, history, dictionary, etc).

 











Meningkatkan Kemampuan Bernalar KritisMeningkatkan Kemampuan Bernalar Kritis
Dengan Mengubah Pola BelajarDengan Mengubah Pola Belajar

A. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari,

bernalar kritis merupakan suatu
hal yang sangat bermanfaat dan
perlu diimplementasikan. Entah
dalam dunia pekerjaan maupun

pendidikan, bernalar kritis adalah
hal yang dibutuhkan. Bernalar
kritis sendiri bermakna berpikir
secara mendetail, rasional, dan
dapat membedakan antara dua

perkara. Namun pada
kenyataannya, banyak para pelajar
yang tidak dapat mempertahankan
pendapatnya sendiri hanya karena
mayoritas berpendapat sebaliknya
dan masih belum dapat memilih

keputusan yang tepat. 
         Hal tersebut menunjukkan
bahwa semakin berkembangnya
zaman, semakin luntur kualitas
berpikir para pelajar dan hanya
memanfaatkan hafalan, bukan
kepahaman. Oleh karena itu,
dengan adanya penelitian ini,

diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan bernalar kritis dengan

mengubah pola belajar. 

B. Rumusan Masalah
  1. Bagaimana cara
meningkatkan kemampuan
bernalar kritis generasi muda
dengan mengubah pola belajar?

C. Tujuan
  1. Diharapkan generasi muda
dapat mengetahui cara
meningkatkan kemampuan
bernalar kritis dengan mengubah
pola belajar

D. Jenis Penelitian
  Penelitian Literasi.



 

Salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan
kemampuan bernalar kritis adalah dengan mengubah pola

belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin
berkembangnya zaman, maka kita juga harus menyesuaikan
pola belajar kita dengan berkembangnya teknologi di zaman

sekarang.

#1

E. Pembahasan

IPS

Dampak positif IPTEK dalam
bidang sosial budaya:

1. Munculnya internet dapat
menguntungkan semua pihak,
dengan ini manusia dapat
melakukan bisnis, mencari

informasi, dan komunikasi secara
cepat. Tidak lagi membutuhkan
koran untuk mengetahui suatu

informasi. 
2. Semakin majunya cara berpikir
masyarakat, banyak yang sudah
dapat berpikir secara rasional.

 

Kesimpulan : Dengan
adanya kemajuan

teknologi, semuanya
dapat bernalar kritis
dengan mudah karena
kita dapat mencari
seluruh informasi

sehingga setiap kita
mendapatkan suatu
berita, kita dapat
mencari informasi

detailnya.
 



#2Agama

Menuntut ilmu tidak bisa
lepas dengan berpikir kritis.
Untuk dapat berfikir kritis

kita harus memiliki ilmu.
Dalam agama juga kita
sangat dianjurkan untuk
menuntut ilmu ayat yang
menyebutkan keutamaan
menuntut ilmu adalah :

 

َفَتٰعَىل هللاُّٰ اْلَمِلُك

ۚ َوَال تَْعجَْل
اْلحَقُّ

بِاْلُقْرٰاِن ِمْن َقْبِل اَْن

ى اِلَْيَك َوْحُيٗه ٓ
يُّْقٰض

َۖوُقْل رَّبِّ زِْدنِْي ِعْلًما

 
Terjemahan

Maka Mahatinggi Allah,
Raja yang sebenar-

benarnya. Dan janganlah
engkau (Muhammad)

tergesa-gesa (membaca)
Al-Qur'an sebelum selesai
diwahyukan kepadamu, dan
katakanlah, “Ya Tuhanku,

tambahkanlah ilmu
kepadaku. ”

(Q.S Taha ayat 114)
 

Kesimpulan: berdasarkan
ayat diatas, sudah

sepantasnya kita sebagai
umat muslim sadar betapa
pentingnya menuntut ilmu.

Menuntut ilmu adalah suatu
hal yang wajib kita cari tahu
agar dapat berfikir kritis. 

 



Emosi negative yang dapat menganggu pola pikir
kita antara lain: sedih, dan marah. Emosi tersebut
membuat pola pikir kita terganggu dan pikiran kita

menjadi tidak jernih. Emosi emosi tersebut
menjadikan seseorang menjadi pribadi yang tidak

bisa bernalar kritis. 
 

#3 SKL

Kesimpulan: kita harus mengurangi
emosi negative dalam diri kita
sehingga kita dapat menjadi
seseorang yang bisa bernalar

secara kritis
 

Berdasarkan keterkaitan 3 mata pelajaran
tersebut, kita harus mau belajar untuk berpikir
kritis. Hal tersebut sangatlah bermanfaat untuk

diri kita sendiri.

F. Kesimpulan



MENUMBUHKAN SIFATMENUMBUHKAN SIFAT
GOTONG-ROYONG ANTARGOTONG-ROYONG ANTAR

TEMANTEMAN

A. Latar Belakang
         Gotong royong merupakan hal
yang lumrah untuk dilakukan di dalam
kehidupan bermasyarakat. Gotong royong
biasanya dilakukan untuk menjaga
lingkungan tetap bersih. Terdapat banyak
sekali manfaat yang didapat dengan
melakukan gotong royong. Misalnya,
lingkungan akan tetap terjaga. Selain iyu
hubungan antar sesama akan lebih erat,
karena butuh interaksi sosial untuk
melakukan gotong royong.

Namun, seperti yang dapat kita
lihat bahwa sebagian besar
generasi muda masih enggan
melakukan gotong royong.
Mereka masih belum sadar
mengenai betapa pentingnya

bekerja sama dalam mencapai
suatu hal yang positif. Mereka
lebih mengutamakan dirinya
sendiri, tidak memikirkan

kepentingan bersama. Contohnya,
seperti yang kita tahu bahwa
setiap kali terdapat aktivitas

gotong royong di suatu daerah,
pasti yang mendominasi adalah
para lansia. Oleh karena itu,
dengan adanya penelitian ini

diharapkan mampu menumbuhkan
sikap gotong royong di kalangan

generasi muda.
 

B. Pertanyaan Penelitian
 1. Bagaimana cara menumbuhkan sikap
gotong royong untuk kepentingan bersama?

C. Tujuan Penelitian :
1. Diharapkan dapat menumbuhkan sikap
gotong royong di kalangan generasi muda
agar dapat mengutamakan kepentingan
bersama.

D. Jenis Penelitian
 Penelitian Literasi.



E. Pembahasan
# Agama

Gotong royong akan membuat adanya
aktivitas kebersamaan, saling tolong
menolong dan empati. Kebersamaan

merupakan sumber rahmat dari Allah
SWT, karena rahmat nya hanya

terdapat pada mereka yang
menyebarkan rahmat di muka bumi.
Mereka dapat membangun hidup

dengan kebersamaan jika tidak ada
kebencian dan kecemburuan dalam diri

mereka, yang ada hanyalah kasih
saying di antara mereka. Tolong
menolong dalam bahasa arabnya

adalah ta’awun. Sedangkan menurut
istilah, pengertian ta’awun adalah

sifat tolong menolong diantara semua
manusia dalam hal kebaikan dan

taqwa. Dalam ajaran islam, tolong
menolong merupakan kewajiban setiap

muslim. 

Kesimpulan : Gotong royong
dalam agama islam memiliki
keterkaitan, kebersamaan
dan saling tolong menolong

merupakan hal yang di
ajarkan dalam agama islam,
maka dari itu kita harus
menumbuhkan sikap gotong

royong dalam diri kita.
 



#IPA

Gotong royong tentunya dilakukan dengan
menggerakkan anggota tubuh. Dalam pelajaran ipa kita
diajarkan bahwa semakin banyak tubuh kita melakukan
aktifitas maka semakin cepat juga detak jantung kita.
Karena jantung akan berdegup lebih kencang untuk

mendapatkan lebih banyak oksigen ke otot yang
berkerja. Detak jantung kita dapat mencapai 160kali

per menit saat kita intense melakukan olahraga. Batas
maksimal jantung kita berdetak saat olahraga adalah

220kali per menit dikurangi umur kita. 

Kesimpulan: kita tdap perlu melakukan
olahraga yang intense, cukup dengan

beraktifitas normal dan cukup bergerak dapat
menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya
adalah dengan gotong royong. Maka dari itu,
kita harus mau jika kita diharuskan untuk

berpatisipasi dalam gotong royong. 
 



Pancasila merupakan dasar negara kita
yang memiliki nilai nilai luhur karena dalam

setiap sila memiliki karakteristik yang dimiliki
bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari
hari, sehingga dalam sila satu sampai sila
ke lima memiliki kaitan yang erat. Gotong
royong merupakan salah satu contoh dari
penerapan sila ke 3, gotong royong akan
membawa kea rah persatuan karena

gotong royong inilah yang merupakan tali
pemerkuat bangsa Indonesia. 

 

# PKN

Kesimpulan: gotong royong merupakan salah
satu contoh dari penerapan sila ke3 karena

gotong royong dapat membuat adanya
persatuan. 

F. Kesimpulan
Gotong royong memiliki banyak sekali manfaat
jika dilakukan. Maka dari itu kita harus mau
jika diberi amanah untuk manjalankan gotong

royong



Beribadah Dengan Rasa 
Untuk Meningkatkan Keimanan Dan

Ketaqwaan Kepada Allah SWT

A. Latar Belakang
         Pengertian ibadah wajib
diketahui umat Muslim. Ibadah

merupakan salah satu kegiatan penting
yang selalu dilakukan oleh setiap umat
beragama. Dalam hal ini, pengertian
ibadah adalah kegiatan menyembah
Tuhan YME, memohon kebaikan dan
perlindungan dari-Nya, bukan hanya

itu, pengertian ibadah juga merupakan
salah satu bentuk percaya adanya
Tuhan dan rasa terimakasih atas

berkah yang selalu diberikan. 
         Tentu adanya perintah ibadah
ini memiliki tujuan tersendiri. Tujuan
ibadah tidak lain akan membantu

setiap umat Muslim untuk
mendapatkan manfaat kebaikan dan
limpahan berkah dari Allah SWT.

Bahwa tidak ada satu kerugian pun
saat beribadah dan mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Justru Allah akan
memberikan berbagai kenikmatan bagi
hamba-Nya. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk membuat penelitian ini.

 

B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana cara
untuk beribadah

dengan rasa untuk
meningkatkan
keimanan dan

ketaqwaan kepada
Allah SWT.

C. Tujuan Penelitian 
 Dengan adanya

penelitian ini,
diharapkan ada

peningkatan keimanan
dan ketaqwaan

kepada Allah melalui
ibadah.

D. Jenis Penelitian     
Penelitian Literasi.



#IPA#IPA
Akal dan pemikiran manusia adalah ciri
utama membedakan daripada seluruh
kejadian yang lain. Ia nya merupakan
satu manifestasi tanggung jawab dan

kepintaran untuk mengurus dan
mengamati kejadian di sekelilingnya,

mengikuti acuan dan kemauannya. Di
samping ia difikirkan terbaik dan boleh
mendatangkan manfaat kepada diri dan
masyarakatnya. Maka dari itu sebagai
umat beragama, ketika kita beribadah,
kita perlu untuk berakal dan berfikir

saat beribadah. 
 

Kesimpulan : Berdasarkan penjelasan di atas,
pemikiran saat seorang beribadah adalah hal yang
sangat penting. Karena saat seseorang beribadah,

seseorang itu akan menggunakan otak untuk
melafalkan Allah dalam setiap ibadah yang Ia

lakukan. 
 



Katanya, dengan beribadah disertai rasa akan dapat
meningkatkan iman kita serta meningkatkan ketaqwaan
terhadap Allah SWT. Namun sebelum dapat melakukan

hal tersebut, tentunya kita harus mengerti tentang
pengertian taqwa. Taqwa adalah istilah yang sering
disebut dalam hal ibadah. Taqwa mempresentasikan

seberapa sering kita melakukan apa yang diperintahkan
oleh Allah, tentunya orang yang memiliki taqwa akan

mendapatkan banyak kemuliaan baik di dunia maupun di
akhirat. Ayat yang menyebutkan tentang taqwa adalah:

 

# AGAMA

ا اِلَْيِه اْلَوِسْيلََة َوَجاِهُدْوا ِفْي َسِبْيِلٖه لََعلَّكُْم تُْفِلحُْوَن اَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اتَُّقوا هللاَّٰ َوابَْتُغْوٓ
 Terjemahan

Wahai orang-orang yang
beriman! Bertakwalah

kepada Allah dan carilah
wasilah (jalan) untuk

mendekatkan diri kepada-
Nya, dan berjihadlah

(berjuanglah) di jalan-Nya,
agar kamu beruntung (QS.

Al Maidah ayat 35)

Kesimpulan: Berdasarkan ayat
tersebut, kita wajib sebagai
umat muslim untuk melakukan
apa yang sudah di perintahkan
oleh Allah sendiri. Maka dari

itu untuk meningkatkan taqwa
kita terhadap Allah SWT,

kita harus melakukan ibadah
dengan rasa senang dan ikhlas.



BAHASA ARABBAHASA ARAB

Beribadah akan lebih terasa jika kita mengerti apa arti dari
bacaan yang kita baca, maka sebaiknya saat beribadah kita
harus mencari tahu atau bahkan menghafal arti dari bacaan
yang kita baca, misalnya saat membaca al – quran, setelah
membaca ayat ayat alquran, dilanjutkan dengan membaca

artinya, dan bacaan sholat dan lain lain. 
Kesimpulan : kita harus mengerti arti bacaan yang kita baca

agar ibadah lebih terasa.
 

F. Kesimpulan 

           Maka dari ketiga pembahasan tersebut, bisa kita

simpulkan bahwa ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan

untuk beribadah dengan rasa untuk meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT. Seperti menghambakan diri,

memahami bacaan yang kita baca, berteman dengan orang yang

bisa memberikan dampak positive untuk kita dan masih banyak

lagi.

 



-THE END--THE END-
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