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Pembukaan!

MTSb merupakan sekolah yang paling
berpengaruh dibidang akademik. Mtsb
mengajarkan siswa dan siswi nya untuk menjadi
kepribadian yang baik berdasarkan dengan
pancasila sehingga memiliki sikap gotong
royong,taat beribadah, bernalar kritis dan
kreatif. Namun pada kenyataannya masih
banyak kasus ada murid mtsb yang belum bisa
berfikir secara kritis. misalnya para siswa sering
kesulitan dalam memahami lingkungan hidup
sekitarnya. Kadang hal ini sering diabaikan
begitu saja oleh para pendidik, akan tetapi
sebenarya hal ini berdampak besar bagi
kehidupan siswa yang mengalaminya. Hal ini
menunjukkan semakin berkurangnya siswa dan
siswi yang bernalar kritis, sikap saling tolong
menolong atau gotong royong dan
berkurangnya iman dalam beribadah. Sehingga
madrasah membiasakan para murid nya untuk
menjadi kepribadian yang lebih baik.



Bernalar
kritis

⦁ Latar belakang.
 

          Berpikir kritis adalah
sebuah proses pemikiran
seseorang mengelola cara
berpikirnya lebih dalam,
bukan cara berpikir keras,
tetapi bagaimana
kemampuan berpikir
kritisnya diolah lebih
terperinci pemikirannya,
sesuatu hal yang dibuat
menjadi konkret. 

Menurut Hidayah berpikir kritis
adalah aktivitas kognitif. 
 Kemampuan berpikir kritis adalah
model berpikir mengenai hal,
substansi atau masalah apa saja di
mana si pemikir meningkatkan
kualitas pemikirannya dengan
menangani secara terampil struktur-
struktur yang melekat dalam
pemikiran dan menerapkan standar-
standar intelektual padanya.    1



Gotong Royong

         Gotong royong`merupakan salah satu asas
dalam pancasila. Secara makna gotong royong adalh
memiiki sifat sukarela kegiatan yang dilaksanakan
ssecara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela. 

       Gotong royong juga memiliki arti bekerja sama
demi suatu tujuan sehiingga tujuan itu terpenuhi.
Gotong royong memiliki manfaat dalam kehidupan
sehari-hari, seperti bisa menumbuhkan rasa bersama
didalam  menolong, dan berkoban demi kepentingan
bersama.
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Keimanan kepada allah
swt

         Ibadah mupaka kegiatan memperhambakan diri kepada
Allah SWT dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan
anjuranny, sera enjauh dari segala perintaahnya dn anjurannya,
serta menjauhi segala larangannya karena Allah semata, baik
dalambentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan.

 
         Ibadah apat memberikan rasa aman, amai, dan tenang.
Kareba Allah yang dapatmengurus setiap urusapada
hambanya. Ibadah dilakukan utuk menghilangkan rasa takabut
karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala
keampatan.
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Pembahasan
SKL

     Pelajar pancasila meupakan upaya pergerakan
anak muda agar dapat memiliki sikap royong,taat
beribadah, bernalar kritis dan kreatif. Dengan
mengenalkan sikap yang harus dimiliki oleh seorang
pelajar. maka  hal itu akan membuat kita terhimdar
dari lingkungan yang  buruk dan terhindar dari sifat
sifat negatif.seperti yang dijelaskan di pelajaran SKL
tentang luapan perasaan
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 Mathematics

 Seperti yang kita ketahui beberapa
pelajar sangat kesulitan dalam
mengetahui hubungan antara kemampuan
berpikir kritis dan kemampuan
komunikasi matematis siswa SMP pada
pembelajaran matematika. Seperti yang
dijelas kan di pelajaran math tentang
aljabar.
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   Selain menguatkan keimanan. ibadah juga dapat
berperan penting pada kesehatan tubuh kita , terutama
ibadah sholat dan puasa yang dapat menjamin
kesejahteraaan pada ttubuh kita. jika dilakukan dengan
benar. 
    Gotong royong juga menrupakan sikap tolong menolong
kebanyakan masyarakat yang melakukan sifat gotong
royong tersebut agar dapat menjali hubungan dengan
saling mengantungkan satu sama lain. dan para sistem
kesehatan juga melakukan hal tersbut  dengan  bekerja
sama untuk membuat tubuh kita tetap sehat

ILMU PENGATAHUANILMU PENGATAHUAN
ALAMALAM
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Berdasarkan pembahasan
diatas, maka kesimpulan dari

penelitian tersebut adalah
bahwa kegiatan gotong
royong, beribadah, dan

bernalar keritis adalah bagian
dari kehidupan sehari hari kita

yang harus di kembangkan.
Selain itu ada manfaat yaitu

kita dapat membuat kehidupan
berjalan lancar dan tdk ada

hambatan.

kesimpulan
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