
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL 2018-2019 
Kelas 2  

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin 

3 Desember 2018 

07.00 – 08.30 PAI  - Huruf hijaiyyah 

bersambung sesuai 

dengan makharijul huruf 

- Pesan-pesan pokok Q.S. 

an-Nas 

- Hadis yang terkait dengan 

prilaku hidup bersih dan 

sehat 

- Makna al-Asmau al-

Husna: al-Quddus, as-

Salam, dan al-Khaliq 

- Makna doa sebelum dan 

sesudah makan 

- Doa sebelum dan sesudah 

wudu 

- Kisah keteladanan Nabi 

Muhammad Saw. 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia  - Mengidentifikasi kalimat 

ungkapan, penolakan, 

ajakan, perintah dari suatu 

cerita 

- Membuat pertanyaan 

menggunakan 5W+1H 

- Mendeskripsikan suatu 

benda 

- Mendiskripsikan benda 

- Mengenal kalimat imbuhan 

ber- dan me- serta sisipan 

suku kata er- dan em 

- Menuliskan huruf huruf 

kapital berdasarkan nama 

orang, nama tempat, 

setelah tanda titik, nama 

bulan dan hari 

- Mencari kata sulit yang 

ada didalam suatu 

lagu/puisi 

12.00 – 13.00 
Istirahat 

 

 

 



 
2. 

 

Selasa 

4 Desember 2018 

07.00 – 08.30  

Matematika 

 

- Menentukan nilai tempat 

bilangan cacah 

- Mengurutkan bilangan 

dariyang terbasar/terkecil 

- Membilang loncat  

- Menghitung dan 

menyelesaikan soal cerita  

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

cacah dengan benar.  

- Menyebutkan jenis 

pecahan mata uang yang 

digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari 

- Menghitung kesetaraan 

mata uang 

- Perkalian dan pembagian 

- Ruas Garis Bangun Datar 

dan Bangun Ruang 

- Bangun Datar dan Bangun 

Ruang 

- Pola Barisan Bangun 

Datar dan Bangun Ruang 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN  - Mengidentifikasi makna 

dan pengamalan tiap-tiap 

simbol pada sila Pancasila 

dan menyebutkan bunyi 

tiap sila 

- Mengidentifikasi manfaat 

mentaati dan akibat tidak 

mentaati peraturan-

peraturan di sekolah  

- Mengidentifikasi perilaku 

sehari-hari yang mentaati 

peraturan di sekolah 

- Menyebutkan macam 

macam sikap yang baik 

- Menyebutkan keuntungan 

dan kerugian bersatu 

dalam sebuah 

keberagaman 

- Mengetahui cara 

menghargai orang lain 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu 

5 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPA  - Memahami berbagai 

bentuk benda 

- Memahami perubahan 



bentuk benda(Jatuh, 

dipukul,dibelah,ditekan), 

dan perubahan wujud 

benda (dipanaskan, di 

dinginkan) sesuai 

kegunaan suatu benda 

- Menyebutkan anggota 

tubuh dan kegunaan 

anggota tubuh  hewan 

maupun tumbuhan 

- Mengamati pertumbuhan 

hewan maupun tumbuhan  

- Mengidentifikasi tempat 

hidup hewan dan 

tumbuhan 

- Menggelompokkan hewan 

dan tumbuhan yang 

merugikan 

- Menggelompokkan hewan 

yang membahayakan 

- Menyebutkan tumbuhan 

yang tidak merugikan bagi 

manusia 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

 

- Menjelaskan arti kata sulit 

pada teks pendek non 

sastra tentang kegiatan 

sehari-hari 

- Mendiskripsikan gambar 

kegiatan sehari-hari 

dengan ragam bahasa 

ngoko 

- Mengidentifikasi pokok-

pokok cerita teks 

nonsastra tentang 

kegiatan sehari-hari 

- Membuat kalimat 

berdasarkan gambar 

- Mengenal punokawan dan 

menyebutkan sifat dan ciri 

tokoh Punakawan dan 

Pandhawa 

- Menyebutkan nama 

instrumen gamelan 

- Membaca notasi gamelan 

menjelaskan isi tembang 

dolanan 

12.00 – 13.00 Istirahat  



4. 
Kamis 

6 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPS 

 

- Menyebutkan dan 

menjelaskan peristiwa  

penting dalam keluarga 

- Menyebutkan manfaat 

benda dan dokumen  

keluarga  

- Menceritakan secara 

kronologis tentang 

dokumen dan benda 

penting keluarga 

- Menceritakan kejadian 

menyenangkan yang 

pernah dialami 

- Menceritakan kejadian 

menyedihkan yang pernah 

dialami  

- Mengetahui nilai moral 

dari kejadian yang pernah 

dialami 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris - Memahami isi teks dan 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan teks 

- Kalimat Perintah 

- Nama-nama hari dan 

membaca waktu (jam) 

- Mendiskripsikan benda  

- Menanyakan dimana dan 

berapa jumlah suatu 

benda 

- Menyebutkan macam-

macm benda dan binatang 

- Menyebutkan waktu 

- Cerita pendek 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. 
Jum’at 

7 Desember 2018 

07.00 – 08.30 BTQ -Memahami dan melafalkan 

 huruf hijaiyah dan Tajwid 

(sesuai jilid At-Tartil) 

09.00 – 10.00  Istirahat  

08.15  KBM  

 
 

Catatan : 
1.  Apabila terjadi perubahan jadwal tersebut diatas,  kami akan memberitahukan lebih lanjut. 
2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

 
 

 


