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         Beribadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada sang pencipta atau
Tuhan. Ibadah akan dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tak
ditentukan. Di suatu saat ketika di akhirat nanti pasti seseorang hanya bisa membawa bekal
amal dari ibadahnya. Ibadah memiliki berbagai bentuk dari yang wajib dilakukan sunnah
sehingga ibadah dalam hati. Seseorang yang selalu beribadah secara rutin dan tumbuhlah rasa
iman dan taqwa dalam jiwa dan raga. Beriman dan bertakwa kepada Allah adalah kewajiban
bagi seorang muslim karena bagaimanapun kita hanyalah seorang hamba yang hidup untuk
menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan tentu saja kita wajib
memiliki iman dan taqwa agar tujuan hidup kita selalu terarah dan mampu menjalankan
perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya.     
           Seperti yang kita tahu pada mtsb setelah meluncurkan program melaksanakan kegiatan
pembiasaan pagi yang meliputi pembacaan AlQuran, salat Sunnah Dhuha, dan membaca
istighosah. Maka dari situ sudah terbentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu
wa ta'ala pada murid-murid mtsb.  

BERIBADAH DENGAN RASA
UNTUK MENINGKATKAN

KEIMANAN DAN KETAQWAAN
KEPADA ALLAH SWT 

A . L A T A R  B E L A K A N G

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

B .  R U M U S A N  M A S A L A H

C .  T U J U A N  P E N E L I T I A N  

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

D .  J E N I S  P E N E L I T I A N
Penelitian literasi



     Iman adalah meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta’ala malaikat Rasul
kitab hari akhir dan qada dan qadar. Baik dalam hati perkataan dan perbuatan.
Dalam Islam memiliki rukun iman yang paling pertama adalah beriman kepada
Allah tanpa hambatan apapun maka harus dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh. Pada Quran surat Al Imron ayat 102 yang berarti hai orang-orang yang
beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan
janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maka
rukun dalam bertakwa dan beriman kepada Allah itu sangat wajib dilaksanakan
karena termasuk dalam ayat Alquran.

   Pada ilmu pengetahuan alam, jika kita mempelajari alam berarti kita juga mempelajari
kebesaran Allah SWT. Pada kasus meningkatkan iman dan taqwa, dapat dikaitkan dengan
pembelajaran biologi yaitu “Sel Tumbuhan”. Pada kasus ini diambil contoh tanaman yang diberi
pupuk. Untuk pemikiran seseorang secara umun tanaman tidak akan biaa tumbuh tanpa
adanya pupuk, karena pupuk dalam tanaman berfungsi sebagai zat hara untuk mwncukupi
kebutuhan nutrisi tanaman serta memperbaiki struktur tanah, semakin sesikit unsur hara
yang digunakan maka akan semakin susah juga pertumbuhan tanamannya. Namun apabila
menurut seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, seseorang itu akan melihat
bahwa tidak hanya pupuk yang bisa menjaga kelangsungan hidup tumbuhan tersebut tetapi
Allah. Juga yang sudah mengaturnya karena Allah. 
   Bahkan ada beberapa hadist yang memerintahkan kita untuk memelihara tanaman. Seperti
pada hadis yang diriwayatkan imam muslim yang bermakna ketika kita memelihara tanaman
maka akan terhitung sedekah hingga hari kiamat. Karena tanaman itu pasti mempunyai
manfaat. 
Kesimpulan: Berdasarkan kondisi yang sudah dibahas, ketika seseorang sudah beriman dan
bertaqwa serta beribadah  kepada Allah maka seseorang itu akan bisa mempercayai bahwa
alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Allah SWT. 

E. PEMBAHASAN
AQIDAH 

IPA



   Dari beberapa kasus dan kondisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa semakin kita
sadar dan rajin beribadah kepada Allah SWT, hal-hal positif akan mengikuti setiap
langkah kita.Dengan berbekal iman dan taqwa maka kehidupan kita akan dipermudah
dan tidak mudah putus asa, serta ketika meyakini kehendak Allah SWT maka kita akan
lapang dada dan ikhlas ketika mendapatkan suatu cobaan. Sehingga kita akan
senantiasa diikuti oleh kegiatan yang positif.Dan tentunya akan berdampak baik bagi
kita di dunia maupum diakhirat

 F.KESIMPULAN
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       Globalisasi terjadi ketika banyak hal, baik itu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi mendunia.
Globalisasi bisa membuat masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak
yang ditimbulkan karena adanya globalisasi ini bisa positif dan negatif.Selanjutnya, dampak globalisasi pun
dapat terjadi pada beragam hal, termasuk sosial budaya hingga teknologi.

  Pada perubahan arus globalisasi, dapat mempengaruhi iman dan taqwa serta mengontrol kehidupan
manusia, sebagau contoh yaitu:
Iman dan taqwa dapat melenyapkan kepercayaan benda kuno. Seseorang yang beriman hanya percaya pada
Allah SWT. Jika Allah memberikan pertolongan, maka tak ada satu kekuatan yang menghalanginya, dan
sebaliknya jika Allah hendak memberi bencana, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya.
Kepercayaan yang seperti ini yang bisa menghilangkan sifat "mendewakan" manusia. Apabila kita menganut
jman yang menyembah kepasa manusia atau bahkan bensa mati, itu berarti tandanya kita masih belum bisa
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
Kesimpulan: orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini akan
menanamkan sikap optimis pemuda dalam menghadapi arus globalisasi, mereka akan yakin dengan berbekal
iman dan taqwa dan mengembangkan potensi membangun life skill, memperluas wawasan dan menumbuhkan
identitas rasional yang dimiliki serta tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman yang semakin canggih
dan maju.
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         gotong royong adalah aktifitas bekerja sama sama, tolong menolong, dan bantu mmbantu sementara itu,
kata ‘’gotong’’ yakni membawa sesuatu secara bersama sama. Dalam bahasa jawa kata ‘’gotong’’ bermakna
mengangkat atau memikul sesuatu.
 gotong royong merupakan kegiatan yang memiliki rasa kebersamaan untuk meringankan beban satu sama
lain. Gotong royong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sikap gotong
royong adalah bekerja bersama sama dalam menyelesaikan ppekerjaan dan bersama sama menikmati hasil
pekerjaan tersebut secara adil atau suatu usaha untuk melakukan pekerjaan secara sukarela menurut batas
kemampuannya masing masing
tidak sedikit siswa yang tidak memiliki keinginan untuk ikut serta atau berperan dalam
mengadakan gotong royong baik itu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun dalam
menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Tidak sedikit siswa yang menganggap kegiatan gotong 
 royong ini adalah hal yang sepele. Hal ini disebabkan karena siswa kurang terbiasa melakukan
kegiatan gotong royong dan kurangnya kesadaran dalam diri siswa. Rendahnya pemahaman siswa
tentang makna dan manfaat bergotong royong menjadi salah satu penyebab tidak tertariknya
siswa untuk melakukan kegiatan gotong royong. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji
tentang implementasi kegiatan gotong royong antar teman MTs Bilingual Muslimat NU Pucang
Sidoarjo.  

MENUMBUHKAN SIKAP GOTONG
ROYONG ANTAR TEMAN

 
 

A . L A T A R  B E L A K A N G

1. Bagaimana cara menumbuhkan sikap gotong
royong antar teman?

B .  R U M U S A N  M A S A L A H

C .  T U J U A N  P E N E L I T I A N  
1.cara menumbuhkan sikap gotong royong antar
teman

D .  J E N I S  P E N E L I T I A N
Penelitian literasi



         Budaya gotong royong dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran ipa. Salah
satunya yaitu tentan simbiosis. Dimana simbiosis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
1. simbiosis mutualism
 Hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti
yang terjadi antara bunga dan lebah. Dimana lebah bisa mendapatkan nektar dan
bunga terbantu penyerbukannya
2. simbiosis komensalism
Hungan antara 2 makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, namun tidak
menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Contohnya seperti yang terjadi antara ikan
hiu dan ikan remora. Dimana ikan remora mengikuti ikan hiu kemana pun dia pergi agar
bisa berlindung dan mendapat sisa makanan ikan hiu
3. simbiosis parasitism
Hubungan antara 2 makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu makhluk
hidup dan menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Contohnya seperti yang terjadi
antara benalu yang melekat dipohon. Ibaratnya benalu tersebut menumpang hidup dan
mengambil sebagian makanan dipohon
     Simbiosis yang dapat diterapkan pada contoh kasus ini yaitu simbiosis mutualisme,
yang berarti saling membutuhkan atau bekerja sama satu sama lain tanpa adanya satu
pihak yang diuntungkan dan dirugikan oleh pihak lainnya. Dari adanya simbiosis
tersebut, kita dan teman akan semakin sadar bahwa ketika kita bergotong royong
membantu teman dalam kesulitan, maka teman kita juga akan memiliki kesadaran yang
sama
Kesimpulan dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa simbiosis
mutualisme bisa saling menguntungkan satu sama lain sama halnya ketika kita
melakukan gotong royong
 

E. PEMBAHASAN
IPA
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    Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, artinya pada diri
manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan manusia
lain. Manuasia tidak bisa menyiapkan segala kebutuhannya sendiri, dari segi makanan, pakaian,
kendaraan, tempat tinggal, dan sebagainya. Manusia dituntut untuk bisa berkomunikasi dan
bertingkah laku dengan baik apabila ingin hideup di  tengah manusia yang lainnya. Setiap diri
manusia pasti memiliki kemampuan yang berbeda beda, perbedaan inilah yang membuat
manusia harus saling membantu, bertukar fikiran, bahkan saling belajar dari ilmu yang dimiliki
masing masing individu. Berinteraksi dengan baik akan memudahkan manusia untuk saling
bekeja sama, interaksi sosial merupakan hubungan timbah balik yang terjadi antar individu,
sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari hari. 
 
1. interaksi sosial
   Dengan adanya kegiatan gotong royong akan muncul interaksi sosial antar individu satu
dengan individu lainnya. Interaksi sosial pada kegiatan gotong royong ini berupa kegiatan saling
tolong menolong untuk meringankan beban satu sama lain. Karena manusia adalah makhluk
sosial. Maka dari itu perlu adanya kegiatan gotong royong untuk tercipta interaksi sosial
dilingkungan maupun di lingkungan sekolah.
Kesimpulan : interaksi sosial yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial harus dilakukan
dengan baik. karena kegiatan gotong royong mengharuskan kita untuk melakukan interaksi
sosial dengan orang lain. Ketika interaksi dilakukan dengan baik, tujuan bersama akan tercapai
dan terhindari dari konflik.

   
-Aqidah
   Gotong royong juga sangat sesuai dengan ajaran islam, islam menginginkan umatnya saling
mencintai, menyayangi dan saling berbagi itu sangat sejalan dengan prinsip gotong
royong.”barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan
kesusahan akhirat, dan barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan maka
Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat”. (HR.Muslim).
-qurdist
   Gotong royong atau sikap saling tolong menolong merupakan sikap yang dianjur kan dalam
islam. Tertulis di surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam hal
kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan
Kesimpulan: dari ajaran islam sudah sangat jelas bahwa gotong royong itu sangatlah penting
karena dengan kita membantu sesama itu pasti nanti ada balasan untuk diri kita karena sudah
membantu orang yang kesusahan.

RELIGI



         Dalam sebuah perubahan sosial dan transformasi masyarakat yang sedang berlangsung
seperti yang dihadapi indonesia pada saat ini. perlu diperhatikan fungsi pendidikan dalam
mendasari proses perubahan transformasi tersebut. karena sebuah perubahan tidak akan
pernah dapat dibendung oleh perkembangan budaya melainkan akan berjalan secara
alamisesuai peradapan manusia. oleh karena itu,menjadi sangat urgen untuk menumbuhkan
kemampuan bernalar kritis dengan mengubah pola belajar pada saat ini baik dalam kehidupan
masyarakat memilki kemampuan bernalar kritis yang baik.

        seiring berkembangnya zaman dari segi ilmu pendidikan semakin pesat dan maju.
pemerintah selalu berinovasi dalam kurikulum pendidikan yang dapat meringankan peserta
didik untuk menuntut ilmu di tahun 2022 pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka belajar
untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) unggul di
indonesia yang memiliki profil pelajar pancasila. perubahan pembelajaran tersebut
menimbulkan kemampuan bernalar kritis yang baik dikalangan siswa dan siswi. prubahan pola
belajar tersebut juga menimbulkan kekretifan dari siswa dan siswi.

MENUMBUHKAN KEMAMPUAN
BERNALAR KRITIS DENGAN
MENGUBAH POLA BELAJAR

A . L A T A R  B E L A K A N G

1. Bagaimana cara menumbuhkan kemampuan
bernaral kritis dengan mengubah pola belajar?

B .  R U M U S A N  M A S A L A H C .  T U J U A N  P E N E L I T I A N  
1.cara menumbuhkan kemampuan bernaral kritis
dengan mengubah pola belajar 

D .  J E N I S  P E N E L I T I A N
Penelitian literasi



     Materi pelajaran bahasa indonesia memiliki banyak bab. Salah satu
bab yang bisa dikaitkam dengan penelitian kali ini adalah bab Teks
Berita. Dimana di dalam bab tersebut kita perlu ketelitian juga meneliti,
sehingga butuh untuk berfikir kritis. Karena dalam membuat teks berita
kita harus memastikan fakta dan setiap rinci peristiwa yang hendaj
diberitakan. Teks berita yang dibuat dan hendak disampaikam harus
memenuhi struktur dan kebahasaan sebagai berikut :
•Struktur Teks Berita
a. Orientasi berita
b. Peristiwa/Badan berita
c. Sumber/Ekor berita
•Kebahasaan Teks Berita 
a. Verba transitif
b. Verba pewarta
c. Adverbia kata keterangan tempat dan waktu
d. Konjungsi temporal/waktu

Kesimpulan: Kita perlu bernalar kritis untuk meneliti peristiwa yang
akan diberitakan. Meneliti asal usul juga kebenarannya, benar atau
tidaknya berita/peristiwa yang akan disampaikan. Tidak semena-mena
meyakini ucapan seseorang tanpa memastikan faktanya.

E. PEMBAHASAN
BAHASA INDONESIA
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    Menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dengan mengubah pola belajar merupakan upaya
agar manusia dapat memiliki kemampuan bernalar kritis. Dengan menumbuhkan kemampuan
bernalar kritis, maka membuat seseorang mampu untuk membedakan sebuah fakta atau
sebaliknya. Tidak langsung mempercayai sebuah informasi yang mereka dapatkan dan
menekankan pentingnya melakukan riset untuk mendapatkan kebenarannya.
1. Impelementasi MEA(masyarakat ekonomi asean)
   Implementasi MEA, membutuhkan kesiapan yang matang dalam berbagai sektor untuk
menghadapi tantangan MEA, Indonesia perlu mengembangkan potensi yang ada. Salah satu
potensi yang dimiliki Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dengan luas dan letak
geografisnya yang strategis potensi ini harus didukug dengan peningkatan Pendidikan untuk
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kemampuan bernalar
kritis. Melalui Pendidikan, setiap siswa dilatih untuk mengembangkan kemandirian dan
kemampuan bernalar kritis.

Kesimpulan smeuaaaa
Kesimpulan
Bernalar kritis perlu dikuasai setiap mamusia. Terutama generasi muda, karena pasti akan
dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Pola belajar yanh baik adalah dengan mendalami
setiap materi dan aktif salam pembelajaran di kelas. Tidak hanya pasif menerima segala
informasi mentah-mentah.
   Menjadi pribadi yang memiliki rasa penasaran tinggi akan sangat membantu meningkatkan
kemampuan bernalar kritis. Karena selalu ingin memperbanyak dan mendalami ilmu yang dimiliki

   Seseorang yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik
kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi,
menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen elemen dari bernalar
krisis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Maka seseorang akan
memproses masalah mengait berbagai informasi maka akan memunculkan daya
imajinasi dan kreatifitas melalui tugas meneliti.
Bernalar kritis dapat menumbuhkan daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi bagi
seseorang yang melakukannya ketika sedang melakukan penelitian.
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