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KIT 1



eberapa sekolah di Indonesia sudah menerapkan konsep belajar terbaru

yaitu merdeka belajar. Dan konsep belajar ini kebanyakan adalah membuat

Penelitian dan itu sangat membutuhkan kemampuan bernalar dan berpikir

kritis yang cukup tinggi agar bisa menjalani pembelajaran dengan lancar.

Sedangkan anak-anak zaman sekarang atau bahasa kerennya generasi z

yang sudah memiliki handphone akan mulai bermain game dan faktanya

banyak sekali yang kecanduan bermain game atau sosial media. Dan

kecanduan game dapat menghambat pertumbuhan otak dan seringkali

blank dan tak jarang mengganggu pola belajar dan istirahat mereka.

Pola belajar juga sangat berpengaruh dalam berpikir kritis. Ketika siswa

memiliki. Pola belajar yang baik maka hal tersebut sangat memiliki potensi

untuk meningkatnya cara berpikir kritis para siswa semakin baik pola

belajarnya maka semakin kritis cara berpikimya. Oleh karena itu dalam

penelitian ini akan dikaji cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

bernalar kritis dengan mengubah pola belajar.

LATAR BELAKANG

B



Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya

adalah:

1. Bagaimana cara agar anak-anak memiliki Pola belajar yang bagus agar bisa

mengembangkan otak dan kemampuan bernalar kritis nya?

RUMUSAN MASALAH

TUJUAN

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan para siswa dapat :

1. Bagaimana cara agar anak-anak memiliki Pola belajar yang bagus agar bisa

mengembangkan otak dan kemampuan bernalar kritis nya?

JENIS PENELITIAN

Penelitian literasi (Penelitian yang berisi bacaan-bacaan untuk mencapai

tujuan penelitian).



PEMBAHASAN

Pola belajar juga sangat bergantung pada pola istirahat atau tidur yang bagus

dan cukup agar menjadikan pola belajar yang bagus. Anak-anak harus istirahat

dan tidur yang cukup agar juga kita tidak terkena penyakit seperti anemia atau

susah tidur dan juga mengakibatkan tekanan darah tinggi.

Saat pola tidur tidak terjaga, kemungkinan terkena serangan jantung juga

meningkat. Makanan apa yang kita konsumsi juga sangat penting. Jika gizi dari

apa yang kita konsumsi sudah cukup maka kita bisa semakin fokus dan

berkonsentrasi dan bisa belajar dan menangkap materi lebih baik.

kesimpulan:

Pola istirahat juga sangat mempengaruhi pola belajar dan tingkat fokus kita.

Dengan istirahat Yang cukup maka waktu belajar kita juga tercukupi dan

mengurangi resiko penyakit. Gizi dari makanan kita yang tercukupi juga

membuat kita lebih fokus dan konsentrasi.

PENJASKES



SOCIAL

Waktu bermain game yang berlebihan juga bisa mempengaruhi pola belajar

dan waktu interaksi kita dengan orang lain sebagai manusia yang juga

merupakan makhluk sosial, kita membutuhkan komunikasi dan interaksi

dengan orang lain karena kita hidup berdampingan sesama manusia.

Anak-anak harus bisa mengatur waktu untuk istirahat, bermain game,

bersosialisasi dan waktunya untuk belajar. Bersosialisasi dengan orang lain

juga bisa menambah wawasan dan pengalaman baru untuk manusia. Itu

adalah hal yang sangat esensial untuk dilakukan.

Kesimpulan:

Anak-anak harus bisa mengatur waktu untuk istirahat, belajar bersosialisasi

dan bermain game agar semua kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan

maksimal. Interaksi sosial adalah hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi

manusia sebagai makhluk sosial.



SCIENCE

Pola belajar juga dapat mempengaruhi kesehatan. Jika pola belajar yang diterapkan baik maka berdampak baik

juga ke kesehatan. Dengan Mengamalkan hal tersebut maka dapat memudahkan siswa untuk meningkatkan cara

berpikir kritis dengan baik.

Kesehatan tidak hanya berpengaruh ke fisik tapi juga dapat berpengaruh ke kesehatan mental. Maka dari itu siswa

harus memiliki pola belajar Yang sesuai dengan kemampuan, jika tidak maka dapat berdampak buruk Juga ke

kesehatannya.

Kesimpulan:

Berdasarkan Penjelasan diatas mengenai kesehatan maka hubungan antar pola belajar dengan kesehatan

diharapkan dapat seimbang agar memudahkan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis dengan baik. Namun

jangan sampai memiliki pola belajar yang tidak sesuai dengan kemampuan diri kita karena dapat berdampak buruk

pada diri Kita sendiri.



KESIMPULAN SECARA UMUM

Belajar itu harus dengan maksimal dan itu membutuhkan pola belajar yang bagus. Belajar adalah hal yang

sangat dianjurkan dalam islam dan kalian harus istirahat cukup agar mengurangi resiko penyakit dan otak

fresh dan fokus saat belajar tetapi sebagai manusia juga membutuhkan interaksi dengan orang lain dan

semua hal yang kita lakukan harus dengan seimbang dan maksimal interaksi sosial juga bisa menambah

wawasan juga merupakan sarana belajar juga bermain.

Pada akhirnya semua pelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis kita karena setiap

mata pelajaran tersebut memiliki soal untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan juga dapat

membantu kita untuk menemukan pola belajar yang sesuai dengan kemampuan kita.



Menumbuhkan Sikap Gotong 
Royong Antar Teman



LATAR 

BELAKANG

Gotong royong berasal dari kata 'gotong’ yang memiliki arti bekerja, dan

'royong' yang berarti bersama. Jika disatukan maka gotong royong memiliki
makna bekerja bersama-sama diantara anggota anggota suatu komunitas.
Namun pada kenyataannya hanya sedikit siswa yang mau ikut bekerjasama
dalam kegiatan bergotong royong.

Hal ini disebabkan karena siswa kurang terbiasa melakukan kegiatan gotong
royong dan kurangnya kesadaran dalam diri siswa, selain itu tidak sedikit siswa
yang belum memahami manfaat dari gotong royong. Berdasarkan latar
belakang tersebut diketahui bahwa kita perlu meningkatkan cara berpikir siswa
terhadap gotong royong. Maka dengan adanya latar belakang tersebut
penelitian ini memiliki judul menumbuhkan sikap gotong royong antar teman.



Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana cara mengubah pandangan siswa terhadap sikap
gotong royong?

TUJUAN

TuJuan Penelitian ini adalah:
1. Mengubah cara pandang siswa terhadap sikap gotong royong agar
siswa memiliki kesadaran diri tentang pentingnya sikap gotong
royong.

RUMUSAN MASALAH

JENIS PENELITIAN

Penelitian literasi adalah penelitian yang dihubungkan dengan
pelajaran yang telah ditentukan.



PEMBAHASAN

-IPS (social)

Menumbuhkan sikap gotong royong antar teman dapat memberikan.

Manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan kita mengamalkan
sikap gotong royong maka dapat terjalin rasa solidaritas didalam lingkungan
masyarakat, hidup kita dalam masyarakat menjadi lebih ringan karena
adanya gotong royong. Dan Juga karena manusia adalah makhluk sosial,
yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri.

Dengan adanya kegian gotong royong kita lebih mudah untuk bersosialisasi
dengan orang lain. Karena adanya kegiatan yang dilakukan bersama sama
dan juga karena adanya tujuan yang sama antar anggota-anggola gotong
royong yang lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai manfaat gotong royong didalam

lingkungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini mampu
mempererat tali persaudaraan antar anggota gotong royong maupun teman
atau masyarakat. Dimana mereka dapat berdiskusi agar kegiatan gotong
royong berjalan sesuai dengan harapan.



-IPA (Science)

Kegiatan gotong royong juga memiliki banyak manfaat bagi

Kesehatan kita. Diantaranya adalah baik untuk kesehatan fisik, hal
tersebut dapat terjadi karena pada kegiatan gotong royong kita
secara tidak langsung sedang melakukan olahraga serta kita juga
telah berjemur dibawah sinar matahari Pagi.

Gotong royong Juga dapat menciptakan kebahagian yaitu dengan
cara berinteraksi dengan orang lain seperti berbagi cerita satu sama
lain. Maupun berbagi pengalaman kepada orang lain. Karena Jika
Manusia tidak berinteraksi maka hal tersebut dapat berdampak ke
kesehatan mental orang tersebut.

Kesimpulan
Berdasarkan informasi diatas kita dapat mengetahui bahwa gotong
royong dapat meningkatkan keketebalan tubuh kita karena
banyaknya kegiatan yang membuat tubuh kita selalu bergerak. Jadi
kita tidak akan cepat lelan karena terbiasa dengan setiap aktivitas
atau kegiatan yang terjadi saat sedang melakukan gotong royong.



-PKN (civic) 

Gotong royong termasuk pengamalan dari sila ketiga dan juga sila kelima dari Pancasila. Gotong royong dapat masuk dalam

pengamalan sila ketiga Pancasila karena adanya sikap persatuan. Yaitu ketika masyarakat bersatu untuk menyelesaikan sebuan
pekerjaan dengan tujuan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pancasila ketiga yaitu "Persatuan Indonesia".

Sedangkan gotong royong juga termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila karena terdapat nilai keadilan dalam kegiatan
gotong royong, seperti menghormati hak orang lain ketika ada yang memberikan saran untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan
gotong royong dan juga melakukan kegiatan dengan tujuan mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Gotong royong merupakan kegiatan yang sangat diamalkan dalam Pancasila karena banyaknya unsur yang ada di Pancasila pada 

sila ke 3 dan sila ke 5 yaitu persatuan dan keadilan. Karena Jika kita tidak bergotong royong maka negara Indonesia akan sulit untuk
maju dan berkembang.



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari semua mata pelajaran diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk menumbuhkan
sikap gotong royong antar teman dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu berusaha untuk membantu orang lain yang 
sedang kesulitan atau mempererat tali persaudaraan dengan cara berkomunikasi sesuai dengan pembahasan Pada Pelajaran 
IPS, atau juga dengan mengubah pola pikir kita bahwa gotong royong memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita dengan
begitu kita akan Memiliki motivasi untuk menumbuhkan sikap gotong royong antar teman, sesuai pembahasan pada 
pelajaran IPA. Pada pelajaran PKN kita dapat Menarik kesimpulan bahwa gotong royong adalah kegiatan yang membantu
Indonesia menjadi lebih baik dan berkembang, maka dari itu kita harus melestarikan kegiatan gotong royong



Beribadah Dengan Rasa 
Untuk Meningkatkan

Keiman Dan Ketaqwaan
Kepada Allah SWT.

KIT 3



LATAR BELAKANG

eribadah dengan rasa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

kepada allah itu sangat penting bagi umat islam. Kita harus beribadah

dengan rasa dan ikhlas karena ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur

kita kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara serta telah

mengizinkan manusia mengambil manfaat dari alam.

Tetapi sayangnya pada era digital sekarang, banyak orang yang

masih belum melakukan ibadah dengan rasa. Sehingga mereka tidak dapat

merasakan bagaimana dampak yang diberikan oleh Allah, yang diberikan

kepada hambanya yang benar benar sungguh beribadah kepada Allah. Oleh

karena hal tersebut penelitian ini memiliki judul beribadah dengan rasa

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

B



RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara beribadah dengan rasa untuk meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan?

2. Bagaimana mempertahankan ibadah dengan rasa?

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan

2. Untuk mengetahui cara mempertahankan ibadah

dengan rasa

JENIS PENELITIAN
Penelitian literasi adalah penelitian yang dilakukan

dengan membaca beberapa buku atau refrensi, lalu

disimpulkan.



PEMBAHASAN

RELIGION

Beribadah dengan rasa berarti melakukan ibadah kepada Allah dengan rasa ampun

kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah tersebut sehingga kita

dapat merasakan manfaat yang terjadi ketika selesai beribadah. Jadi saat kita melakukan

ibadah tersebut kita dapat memohon ampun kepada Allah. Karena Allah menyukai hamba

yang selalu meminta ampun kepadanya.

Diantaranya, ibadah yang dilakukan dengan rasa adalah sholat, sholat harus disertai

dengan rasa kepada Allah, jadi sholat bukan hanya sekedar untuk menggugurkan

kewajiban kita. Tapi juga salah satu cara kita untuk selalu berkomunikasi atau dekat

kepada Allah. Cara lainnya adalah dengan berdzikir, yaitu ketika kita menyebut lafadz

dzikir disertai dengan rasa, setiap kali menyebutkan lafadznya. Jadi tidak hanya diucapkan

tetapi diresapi maknanya didalam hati.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas tersebut, kita dapat mengetahui apa itu beribadah

dengan rasa juga alasan kita harus melakukan ibadah disertai dengan rasa.

Dan juga bagaimana cara mempertahankan ibadah dengan rasa. Tapi perlu

diketahui bukan hanya sholat dan dzikir yang harus dilakukan dengan rasa,

tetapi juga ibadah yang lainnya juga perlu dilakukan dengan rasa.



CIVIC

Di Indonesia ada satu sila di Pancasila yang juga

menyebutkan tentang ibadah yaitu sila pertama yang berbunyi

"ketuhanan yang maha esa" dan ada undang undang yang

menyebutkan tentang eluruh masyarakat indonesia bisa menganut,

menyembah dan beribadah sesuai agamanya dengan bebas.
Saat Pancasila yang merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia

mengharuskan untuk meng-agungkan dan menyembah tuhan yang maha esa,

dan ada undang-undang yang menyebutkan kita boleh memilih dan melakukan

kepercayaan dan agama kita dengan bebas maka kita harus selalu beribadah dan

menyembah tuhan kita dengan sungguh-sungguh dan serius juga sempurna.

KESIMPULAN

Sila pertama Pancasila sudah menjelaskan seberapa pentingnya menyembah

tuhan yang maha esa dan ada undang-undang yang mengatur kebebasan beragama

dan mengacu pada kedua poin tersebut maka kita harus bisa menjalankan ibadah

sesuai agama kita dengan sungguh-sungguh dan sempurna karena Pancasila dan

UU adalah pedoman dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat indonesia.



ASWAJA

Salah satu cara untuk meningkatkan iman adalah dengan melakukan

ziarah kubur, karena disaat itulah mereka akan di ingatkan seberapa

suskses kaya, dan tingginya tahta yang telah mereka capai didunia pada

akhirnya akan kembali ke tanah dan dibungkus kain. Maka dari itu tidak

yang harus kita sombongkan terkait dunia yang hanya bersifat sementara.

Cara lainnya adalah melakukan maulid diba. Maulid diba adalah

tradisi Membaca atau melanturkan sholawat kepada Nabi Muhammad

yang dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan warga NU. Hal

tersebut dapat meningkatkan ketaqwaan seorang manusia karena dapat

menumbuhkan karakter diri yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang

selalu melaksanakan perintah Allah dengan menjauhi larangannya.

KESIMPULAN

Pada pembahasan tersebut memberitahu kita diantara cara-cara untuk

meningkatkan iman dan taqwa. Yang kebanyakan kegiatan ibadah tersebut

dilakukan oleh warga NU. Banyak cara yang dapat kita lakukan Untuk

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada diri kita, diluar dari cara yang

disebutkan diatas.



KESIMPULAN 

SECARA UMUM

Pada pembahasan pelajaran civic disimpulkan bahwa alasan mengapa

kita harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguhdan sempurna.

Selanjutnya pada pembelajaran aswaja kesimpulan yang dapat diambil

adalah cara beribadah apa saja yang dapat meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan kita dengan cara yang mengikuti ajaran ahlussunnah wal

jama’ah. Dan pada pelajaran religion berisikan salah satu cara untuk

mempertahankan beribadah dengan rasa.



Kita harus membiasakan diri untuk benyak
banyak membaca. Banyak anak di Indonesia
malas untuk membaca. Dengan membaca kita
bisa lebih banyak menambah wawasan.
Indonesia telah tertinggal dengan negara
negara maju. Contohnya negara Jerman.
Di jerman bisa maju karena banyak sekali
orang yang suka membaca. Sedangkan di
Indonesia potensi membacanya masih sangat
sedikit. Jika masyarakat malas untuk membaca
maka Indonesia bisa saja tertinggal jauh

dengan negara lainnya.

Budaya Membaca



Jerman menjadi negara maju karena SDM yang tinggi akan
membuat negara tersebut menjadi negara maju, hal ini
karena SDM sebagai komponen utama dalam pengembangan
industri dalam negeri. Terbukti negara ini berhasil menjadi
motor, inovator, dan pengglobal ekonomi.
Upaya untuk menumbuhkan budaya baca di masyarakat
sebenarnya bisa dimulai dengan penyediaan berbagai sarana
dan prasarana yang bisa mendorong tumbuhnya minat baca di
masyarakat tersebut. Sebagai contoh, misalnya penyediaan
buku ataupun bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Selain itu, buku maupun bahan
bacaan lainnya itu harus pula bisa dengan mudah diakses
oleh masyarakat. Selain itu lebih jauh lagi, penumbuhan
budaya baca juga bisa dilakukan dengan penyediaan
perpustakaan umum yang bermutu, nyaman, asri dan menarik
dengan pelayanan prima, memudahkan dan menyenangkan
pemustaka/pengunjung perpustakaan untuk mencari
informasi yang dibutuhkan sehingga pemustaka merasa
nyaman dan betah berlama-lama membaca dan mencari
informasi di perpustakaan.



Selain itu, untuk menumbuhkan budaya baca juga bisa dilakukan dengan
mengadakan beragam kegiatan maupun acara kreatif yang memiliki keterkaitan
dengan aktivitas membaca, seperti misalnya lomba menulis, resensi buku, kompetisi
hibah penelitian, forum diskusi, debat dan sebagainya. Beragam acara tersebut
akan bisa mendorong masyarakat untuk membaca, jika hal ini dilakukan secara
konsisten dan terus menerus, maka akan tumbuh rasa gemar membaca dan cinta
buku. Apabila perasaan gemar membaca ini dipelihara dengan baik, maka akan
muncul kebiasaan membaca yang bisa melahirkan tradisi membaca di kalangan
masyarakat, dari tradisi membaca inilah akan lahir budaya baca di masyarakat
Indonesia.



Berkaca pada bangsa maju tersebut dapat disampaikan bahwa membaca menjadi
syarat mutlak untuk mencapai kemajuan dan keunggulan. Membangun budaya baca,
tidak hanya sekadar menyediakan buku atau ruang baca semata. Tetapi lebih dari
itu, pembangunan budaya baca juga harus menyentuh pada kegiatan membangun
perilaku, pemikiran, dan budaya dari generasi yang semula tidak suka membaca
menjadi generasi gemar membaca. Dari generasi yang jauh dari buku menjadi
generasi gemar membaca dan pencinta buku. Berawal dari sana maka akan muncul
kreativitas juga proses transfer pengetahuan berlangsung dan berkembang.



Di dalam kitab suci Al Quran bahkan menempatkan
perintah membaca ini sebagai perintah pertama bagi umat
manusia. Ini bisa kita lihat dari perintah yang ada di dalam
al-Quran. Perintah pertama kali yang diturunkan Allah
SWT adalah membaca (iqra’), hal ini mengandung makna
bahwa membaca adalah sesuatu yang penting. Membaca
adalah “jendela” pengetahuan, baik pengetahuan untuk
kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Membaca pada
dasarnya adalah suatu kegiatan mentranfers informasi.
Kegiatan membaca apabila dilakukan secara terus-
menerus dalam suatu masyarakat akan menjadi suatu
kebiasaan dan kebutuhan hidup, sehingga dapat
menciptakan budaya baca dalam komunitas masyarakat
tersebut.
Dengan bercermin kepada keberhasilan masyarakat
informasi di Jepang sudah selayaknya apabila budaya
baca mulai ditumbuhkan sejak dini. Karena proses
pembentukan budaya membutuhkan waktu yang panjang,
paling tidak dibutuhkan waktu satu generasi untuk
melihat keberhasilan budaya baca di dalam suatu bangsa.



Dikarenakan begitu pentingnya budaya baca bagi
kemajuan bangsa, maka sudah saatnya semua
kalangan masyarakat “bangun dari tidur panjang”
untuk segera beraksi menumbuhkan budaya baca.
Dapat di mulai dari komunitas terkecil keluarga,
lalu lingkungan RT, RW, tokoh masyarakat, pemuka
agama, lembaga swasta dan negeri pemerintah
daerah dan pusat, semuanya saling bahu-membahu
memberikan perhatian, kepedulian, dan prasarana
yang baik bagi tumbuhnya budaya baca di
masyarakat. Yang pada akhirnya akan
menciptakan kemajuan bangsa di segala sektor,
yang membuat eksistensi dan kredibilitas bangsa
diakui oleh bangsa lain.
Manfaat membaca buku dapat melatih otak untuk
dapat berfikir lebih kritis maupun menganalisis
adanya masalah yang tersaji dalam apa yang kita
baca. Kita seperti mendapatkan akses atau jalan
untuk dapat masuk ke dalam alur cerita dan
membantu dalam penyelesaian cerita tersebut.
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