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Describing the teacher

Mr. Budi

Mr.Budi adalah salah satu guru di mtsb.Mr.budi juga
seorang wali kelas untuk kelas 7.1 untuk waktu yang cukup
lama.Ia mengajar di salah satu mata pelajaran  yaitu
Penjaskes.Ia sudah mengajar di mtsb sekitar selama 5
tahun lebih.Mr.Budi adalah salah satu guru yang cukup
sibuk karena tugas nya juga banyak.

Mr.Budi menurut saya berbeda dengan guru lain.Mr.Budi
mengajar dengan tegas,dari postur tubuh sampai cara
berbicaranya.Dari segi fisik,ia memakai kaca
mata,kurus,mukanya yang tegas,rambutnya selalu semiran.



 

Describing the teacher

Mr.Budi merupakan guru yang keren.Candaannya yang
terkadang relate sama kita,Cerita tentang
kehidupannya yang luarbiasa.Mr.Budi memang terlihat
sedikit menakutkan karena postur wajah dan postur
tubuh yang tegas,namun,jangan salah,mr Budi nnggak
segalak itu kok.Memang pembawaannya yang tegas
tapi kalau waktu istirahat enak kok,sering diajak
bicara dan bercanda.

Mr.Budi



 

Describing the teacher

Maam Ayu

Maam ayu merupakan guru tersabar di kls7, maam ayu
adalah guru bhs.indo yang mengajar di mtsb, dan mam ayu
juga mengajar numerasi, maam ayu selalu update tentang
trend trend baru di kalangan anak remaja sekarang  seperti
bermain tiktok dll,                                                                
Maam ayu menurut saya sangat sabar menghadapi murid
murid yang nakal di kelas 7.3, dan maam ayu orangnya suka
bercanda dengan muridnya dan,mengajak berjoget tiktok
bersama anak anak murid perempuanya, ketika ada acara
seperti ulang tahun atau bancaan maam ayu selalu tidak
melupakan keabadian dengan mengajak berfoto dengan
muridnya untuk kenang kenangan saat kita sudah naik ke
kelas 8,dan bagi saya maam ayu adalah guru terbaik dan
tersabar dikelas 7 tahun lalu.
  



 

Describing the teacher

Nama lengkapnya ialah Dina Islamiyah Rakhma,
biasa dipanggil Mam Rahma. Mam Rahma ialah
guru yang mengajar di Mts Bilingual. Mam
Rahma menjadi wali kelas 7, tepatnya kelas
7.6. Selain menjadi wali kelas, mam Rahma juga
mengajar pelajaran sosial dan tartil. 

Mam Rahma memiliki kulit sawo matang. Mam
Rahma memiliki badan yang kecil dan langsung.
Beliau selalu memakai pakaian yang rapi dan
sopan, dan juga menutup aurat. 

Mam Rahma memiliki sifat penyabar dan baik
hati, tetapi juga tegas dalam mengajar. Mam
Rahma menyukai kebersihan dan kerapian. Oleh
karena itu, kelasnya pun berusaha untuk
selalu tetap bersih dan rapi.

         Maam Rakhma



 

Describing the teacher

Maam Ike
Nama lengkapnya adalah Ike Dwi Lestari. Biasanya disebut
Mam Ike. Mam Ike adalah wali kelas di 7.2 pada ajaran
2021/2022. Selain menjadi Wali kelas 7.2, mam Ike juga
mengajarkan mapel Math (Matematika) dan juga Math Day di
kelas 7.2.

Secara kepribadian, Mam Ike adalah orang baik, tegas, sabar,
disiplin, dan terkadang suka bercanda. Selama mengajar dikelas
7.2, para murid dididik dengan baik, disiplin dan sabar.
Jika dilihat secara penampilan Mam Ike selalu berpenampilan
rapi dan menutup Aurat sesuai yang diajarkan agama islam.
Ketika sedang bicara, sangat terlihat bahwa Mam Ike adalah
orang yang berwibawa dan bijaksana.
Ketika dilihat secara fisik, Mam Ike memiliki tinggi yang
standar, warna kulitnya cerah, badannya sehat dan berparas
cantik.
Mam Ike sudah sangat lama menjadi seorang pengajar di MTSB.
Sekarang ini Mam Ike sudah berkeluarga dan memiliki 1 buah
hati. Buah hati Mam Ike merupakan seorang anak laki laki yang
memiliki nama M. Abidzar.



 

Describing the teacher

Maam Vivi
Mam Vivi adalah salah satu pengajar/guru di Mtsb. Nama
lengkapnya yaitu Novi Nurmala Dewi .Pada ajaran 2021/2022
Mam Vivi adalah wali kelas di 7.4. Selain menjadi wali kelas,
Mam Vivi juga mengajar Science di kelas 7.4 dan dikelas yang
lainnya.
 Apabila dilihat dari kepribadian, Mam Vivi adalah orang yang
baik, biasanya cerewet, sabar, disiplin, dan terkadang suka
bercandaan tapi tidak berlebihan. Pada saat Mam Vivi menjadi
wali kelas 7.4, Mam Vivi telah mendidik kelas 7.4 dengan penuh
kesabaran dan juga dengan penuh kasih sayang.
  Secara Fisik, Mam Vivi mempunyai warna kulit putih cerah,
tinggi yang standard untuk indonesia, ukuran badan
standard,dan juga Guru yang Cantik.
 Saat dilihat secara penampilan, Mam Vivi selalu menggunakan
yang rapi yang telah didapatkan dari madrasah dimana pakaian
tersebut dapat menutup aurat sesuai dari ajaran agama
Islam.
 Mam Vivi adalah guru yang suka belajar Science terutama
Biologi, saat remaja, dia selalu belajar biologi ketika nganggur.
Dan terkadang Mam Vivi suka menggunakan microscope yang
telah disediakan di sekolahnya.
 Mam Vivi sudah lumayan lama menjadi guru di MTSB. Tetapi
umur Mam Vivi masih relatif muda 



Hasil Karya Tulis



Latar Belakang
Yang melatar belakangi sang peneliti untuk

melakukan penelitian seperti yang tertera di

judul tebgai menjadi 2 faktor.Faktor pertama

adalah masih banyak siswa-siswi yang masih

berpikir umum padahal yang dibutuhkan pada

zaman sekarang adalah siswa-siswi yang

berpikir kritis.

Faktor yang kedua,masih banyak siswa-siswi

yang mempunyai pola belajar yang kurang

baik.Cara belajar yang kurang tepat dan

jadwal belajar selain sekolah yang juga kurang

tepat dapat mempengaruhi bagaimana cara

siswa siswi berpikir.

Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan
mengubah pola belajar



Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan
mengubah pola belajar

Rumusan masalah:
Bagaimana membuat pola belajar yang tepat agar dapat
diterima oleh banyak siswa siswi?

Tujuan:
Untuk mengubah cara pikir para siswa-siswi agar bisa
meningkatkan kemampuan bernalar kritis

Jenis Penelitian:
Literasi

Pembahasan:
IPA/Science
 Belajar merupakan hal yang penting namun jika tidak
diimbangi dengan istirahat,itu akan menurunkan kinerja
tubuh dan berakibat kesehatan kita menurun lalu kita
akan sakit.Dilansir dari edumor.com,ada dampak negatif
yang mempengaruhi kita ketika pola belajar tidak tepat
yang membuat belajar terlalu lama yaitu mudah stress
dan depresi, daya tahan tubuh melemah dan tidak
mempunyai waktu untuk berbaur.



Simpulan: 
Belajar itu perlu namun harus diimbangi dengan istirahat
yang cukup.

Social/IPS
 Cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada diri
sendiri yaitu dengan memiliki hubungan sosial yang baik
dengan orang sekitar, karena semakin banyak diri menjalin
hubungan sosial maka juga dapat mengasah untuk bernalar
kritis, karena semakin banyak juga yang dipikirkan 

Simpulan 
Jadi belajarlah untuk memiliki hubungan sosial yang baik agar
terbiasa bernalar kritis karena semakin banyak hubungan
sosial kamu maka akan semakin sering dituntut untuk
bernalar kritis 

Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan
mengubah pola belajar



Religion
 
Untuk meningkatkan kemampuan
bernalar kritis, harus bertaqwa dan
beriman kepada Allah, karena Allah
dapat mempermudah kita dalam
meningkatkan kemampuan bernalar
kritis apabila kita bertaqwa kepada
Allah, jika kita tidak bertaqwa kepada
Allah maka akan dipersulit dalam
meningkatkan kemampuan bernalar
kritis dan menjalankan hidup kita juga.
Ada banyak cara untuk menjadi beriman
dan bertaqwa kepada Allah. Caranya
sebagai berikut 

Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan
mengubah pola belajar



Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan
mengubah pola belajar

1. Sholat Fardu
Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib kita lakukan di
kehidupan sehari hari. Shalat merupakan tiang agama kita. Kita
harus melaksanakan sholat fardu supaya dapat dipermudahkan
untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Tetapi kita harus
melaksanakan sholat fardu dengan baik dan benar. Dimulai dari
awal wudhu hingga selesai sholat fardu dilakukan dengan baik dan
benar. Dan kita harus melakukan sholat dengan ikhlas. 

2. Doa
Berdoa merupakan sesuatu hal yang sunnah untuk dilakukan
tetapi apabila melaksanakannya maka mendapatkan banyak
manfaatnya. Dengan berdoa kepada Allah, kita dapat diberi
kemudahan oleh Allah untuk meningkatkan kemampuan bernalar
kritis, apabila berdoa dengan sungguh sungguh. 



Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan
mengubah pola belajar

Simpulan:
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu kita
harus bertaqwa dan beriman kepada Allah, supaya diberi
kemudahkan dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan
juga diberi rezeki oleh Allah

Simpulan umum
Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan
bernalar kritis dengan mengubah pola belajar, dengan menjaga
kesehatan tubuh dan mental kita dalam keadaan sehat, adanya
hubungan sosial antar masyarakat/teman untuk mendapatkan
pendapat/informasi dari orang lain dan beribadah kepada Allah
swt



Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman

Latar Belakang:
Yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini
terdiri dari dua faktor.Faktor yang pertama masih banyaksiswa -
siswi yang belum rukun dengan temannya,yang bisa menyebabkan
perpecahan dalam lingkungan pertemanan.

Manusia bukanlah makhluk individu.Manusia membutuhkan manusia
lain agar tetap bisa bertahan hidup.Dalam faktor kedua ini,peneliti
berpikir bahwa sikap gotong royong itu penting,karena gotong
royong merupakan salah satu cara untuk memersatukan manusia
yang ada dilingkungan kita,namun pada zaman sekarang karena
kemajuan teknologi,banyak orang melakukan aktivitasnya secara
individu.



Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman

Rumusan masalah:
Bagaimana cara menumbuhkan sikap gotong royong antar teman?

Tujuan:
Untuk mengetahui cara menumbuhkan sikap gotong royong antar
teman

Jenis Penelitian:
Literasi

Pembahasan:
IPA:
Manusia merupakan makhluk hidup.Manusia bukanlah makhluk
individual.Hal ini dapat dibuktikan  dalam pelajaran ipa.Ipa
merupakan ilmu tentang alam.Disini,salah satu bab yang bisa
dikaitkan adalah tentang simbiosis.Mungkin anda sudah tau,bahwa
kita adalah simbiosis mutuslisme.Simbiosis mutualisme
merupakan makhluk hidup yang saling menguntungkan antar
makhluk hidup.Nah,maka dari itu kita boleh terlalu menjadi
makhluk yang individual,harus tetap berinteraksi terhadap
teman/masyarakat yang ada sekitar kita.



Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman

Simpulan
dari pembahasan pelajaran IPA,yang bisa disimpulkan bahwa tidak
baik terlalu menjadi makhluk individual, maka diharapkan Manusia
masih mempunyai interaksi terhadap teman,mungkin bisa dengan
teman atau mengerjakan tugas kelompok secara bersama.

Ips
Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini didukung oleh interaksi
sosial.interaksi sosial adalah adalah hubungan antar sesama
manusia yang saling mempengaruhi.interaksi sosial bisa dilakukan
dengan kontak sosial dan komunikasi. faktor pendukung interaksi
sosial ada lima yaitu imitasi identifikasi, sugesti, simpati, dan
empati.simpati dan empati merupakan faktor interaksi sosial yang
paling berikan satu sama lain, Simpati yang memiliki makna tertarik
pada orang lain dan empati yang memiliki arti memahami perasaan
dan kondisi orang lain .contoh ada bencana yang ditayangkan di
saluran televisi terlalu kita bersimpati dan berempati kepada orang
yang terkena bencana dan turut terjun ke lapangan untuk membantu
ini adalah contoh dari gotong royong.

Simpulan
manusia harus memiliki sikap simpati dan empati Karena setiap
manusia pasti punya hati nurani dan sikap gotong royong adalah salah
satu contoh dari berempati



Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman

Ppkn
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak
keberagaman,karena terlalu mempunyai banyak perbedaan
keberagaman itu bisa menjadi masalah di setiap waktu. Mengapa?
karena terkadang Masih banyak orang yang belum bisa menerima
perbedaan yang ada di Indonesia yang menyebabkan tindakan yang
tidak diinginkan di manapun yaitu bullying.Tindakan bullying adalah
sebuah tindakan yang keji Di mana para korban bisa dilecehkan
disakiti dan diejek melalui tindakan yang tidak baik.bullying sudah
secara keras dilarang dan sudah ada pasalnya namun tetap saja
masih banyak kasus bullying di sekitar kita. cara mengatasi bullying
untuk pelaku dan korban adalah dibawa ke psikolog atau psikiater
kalau sudah parah mungkin dengan itu korban bisa teratasi dan
pelaku mendapat jalan keluar dalam masalahnya. untuk menghindari
bullying seharusnya sejak dini sudah diajarkan sedikit tentang
keberagaman dan tentang Pancasila.dalam Pancasila kita mempunyai
kewajiban untuk memanusiakan manusia dan bersatu. Nah, jika kita
belajar keberagaman dan pancasila sedari Dini, kita bisa
meminimalisir kasus bullying dan bisa menumbuhkan sikap gotong
royong.



Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman

Simpulan:
bullying merupakan masalah yang sering terjadi di keragaman
yang ada,dengan mendidik anak sejak dini tentang keberagaman
dan Pancasila,diharapkan bisa menurunkan angka kasus bullying
yang ada di Indonesia khususnya lingkungan sekitar kita dan
bisa menumbuhkan sikap gotong royong sedari Dini, agar saat
beranjak remaja sikap gotong royong yang sudah diajarkan
sedari Dini bisa melekat kepada dirinya

Kesimpulan umum
kesimpulan yang dapat diambil adalah tetap berinteraksi
kepada manusia lain dan memiliki sikap simpati dan empati
juga kewajiban orang tua dan guru untuk mendidik anak sejak
dini tentang keberagaman dan Pancasila mungkin cara ini bisa
menumbuhkan sikap gotong royong antar teman dan sikap itu
dapat melekat dalam diri kita



 

Beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan ketqwaan

Latar Belakang
Yang melatarbelakangi sang peneliti untuk melakukan penelitian
dengan judul yang tertera diatas adalah Masih banyak siswa yang
belum bisa beribadah dengan rasa sehingga belum dapat
meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri sendiri.

Faktor tersebut masih sering terjadi sang peneliti pun juga
terkadang masih belum bisa beribadah dengan rasa. Bisikan Setan
atau iblis yang mengganggu membuat kita berpikir ketika salat
yang tidak ada kaitannya dengan sholat kita.Contoh kejadian saat
sedang salat fardu tiba-tiba kepikiran,"Eh rumah udah dikunci
belum ya jangan-jangan belum lagi". Nah,di situ letak masalahnya
dan salatnya jadi cepat karena takut rumahnya belum terkunci.

Rumusan Masalah
Bagaimana cara untuk beribadah dengan rasa untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan 

tujuan:
Agar tau cara untuk beribadah dengan rasa untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan
 Jenis penelitian
,iterasi



Beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan ketqwaan

Pembahasan
PPKN/CIVIC
Setiap warga Indonesia harus mempunyai agama.Hal itu
dicetuskan di pedoman negara Indonesia yaitu, Pancasila pada
sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha Esa.Setiap
orang bebas memilih agamanya sendiri karena Indonesia
merupakan negara demokrasi.Setiap agama memiliki tujuan
yang sama yaitu menciptakan insan insan yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti mampu
melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya dan meninggalkan
apa yang dilarang-NyaI.ni juga termasuk dalam norma
agama.Norma agama merupakan ketentuan hidup  yang berasal
dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa
larangan,perintah-perintah dan ajaran



Beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan ketqwaan
Jika kita melanggar norma agama akan mendapat sanksi oleh
Tuhan kelak di akhirat nanti yang dapat berupa dimasukkan ke
dalam neraka. Jika kita sholat namun tetap mendengarkan bisikan
setan maka kita termasuk kedalam pelanggaran norma.Maka saat
kita salat atau beribadah kita harus fokus.

Simpulan
saat kita beribadah kita harus fokus agar setan tidak bisa
mempengaruhi kita dan dijauhkan dari pelanggaran norma agama

IPS
agama adalah kepercayaan setiap manusia.Setiap manusia berhak
mendapatkan kebebasan dalam memilih kepercayaannya masing-
masing.Agama datang dari banyak negara seperti Islam yang
datang dari Arab atau Persia,Kristen dan Katolik datang dari
Eropa,hindu dan budha datang dari India dan Konghucu datang dari
Cina . Agama agama tersebut datang karena orang-orang yang dari
negara-negara tersebut datang untuk berdagang.Sembari
berdagang mereka menyebarkan agama mereka.Jika tidak ada
pedagang pedagang tersebut mungkin saat ini kita masih percaya
dengan animisme dan dinamisme



Beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan ketqwaan

Simpulan
Dari pembahasan tersebut maka kita harus bersyukur dengan
adanya pedagang-pedagang tersebut karena dengan datangnya
mereka ke Indonesia sekarang kita tidak lagi menganut dua
kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme.Cara yang bisa
dilakukan untuk mengimplementasikan rasa syukur kita adalah
dengan menjalankan ibadah dengan rasa

Religion
dalam mata pelajaran religion peneliti diajarkan, Bagaimana cara
beribadah yang benar karena peneliti adalah seorang muslim
berarti Bagaimana cara salat yang benar berdasarkan hal
tersebut maka salah satu cara salat yang benar adalah dengan
dirasakan 



Beribadah dengan rasa untuk
meningkatkan keimanan dan ketqwaan

Simpulan umum:
kita harus bersyukur dengan adanya agama Islam maka kita
perlu beribadah salat lima waktu untuk menandakan rasa syukur
kita dan dijauhkan dari cap pelanggaran norma agama

simpulan :

jadi berdasarkan hal tersebut,oleh karena itu salat merupakan
kewajiban semua orang termasuk peneliti seharusnya seluruh
muslim beribadah dengan rasa karena dengan dapat merasakan
saat salat merupakan ciri-ciri sholat yang baik dan benar



Thank you


