
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL 2018-2019 
Kelas 5 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin 

3 Desember 2018 

07.00 – 08.30 PAI 

 

- Menerapkan hukum 
bacaan yang ada pada 
surah Q.S. at-Tīn Al-
Lahab, Al-Kaafirun 

- Menyebutkan dan 
Menjelaskan definisi 
beriman kepada kitab-
kitab Allah SWT  

- Menjelaskan definisi 
nama-nama Allah/Asma’ul 
Husna (Al Mumit, Al 
Hayyu, Al Qoyyum, Al 
Ahad)  

- Menceritakan kisah Nabi 
Ayyub AS dan Daud AS 

- Menceritakan kisah Nabi 
Musa AS 

- Menceritakan kisah Nabi 
Isa AS 

- Lafal azan dan iqamah 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia  

 

- Menentukan pokok pikiran 
dalam teks tulis 

- Penggunaan kata tanya 
(apa, mengapa, dimana, 
siapa, kapan, bagaimana, 
berapa) dalam mencari 
informasi. 

- Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik 

- Menjelaskan cara 
menganalisis informasi 
yang disampaikan 
paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik  

- Mengidentifikasi informasi 
yang disampaikan 
paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik 
dengan aspek 5W + 1H 

- Menganalisis informasi 
yang disampaikan 
paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik  

- Membuat pantun 
- Menggali isi dan amanat 

 



sebuah pantun  
- Menjelaskan konsep-

konsep yang berkaitan 
pada teks nonfiksi  

12.00 – 13.00  

 
2. 

 

Selasa 

4 Desember 2018 

07.00 – 08.30  

Matematika  

 

- Letak bilangan bulat pada 
garis bilangan 

- Operasi penjumlahan, 
pengurangan, perkalian , 
dan pembagian bilangan 
pecahan 

- Operasi hitung campuran  
  bilangan bulat 
- Mengenal pecahan, 

memahami pecahan 
senilai dan mengurutkan 
pecahan. 

- Mengubah bentuk 
pecahan biasa dan 
campuran ke bentuk 
persen  

- Mengubah persen menjadi 
pecahan biasa dan 
menyederhanakan 

- Menentukan presentase 
dari jumlah benda 

- Debit 
- Menentukan rata-rata 

kecepatan 
- Perbandingan 
- Skala pada peta 
- Skala pada denah 
- Penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 
bulat 

- Menjelaskan hubungan 
pangkat tiga dan akar 
pangkat tiga 

- Menentukan volume kubus 
dengan kubus satuan 

- Menentukan volume balok 
dengan balok satuan 

- Menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan kubus 
dan balok 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN  

 

- Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) 

- Hubungan luar negeri 
yang dilakukan NKRI 

- Pentingnya menjaga 
keutuhan NKRI 

- Mampu menjelaskan 
makna kesatuan wilayah 
Indonesia dari keempat 
segi kehidupan bernegara 



(politik, sosial budaya, 
ekonomi, pertahanan-
keamanan).  

- Memahami prinsip-prinsip 
sikap memelihara 
keutuhan NKRI. 

- Mengetahui tata urutan 
perundang-undangan di 
Indonesia. 

- Memahami kandungan 
dan fungsi peraturan-
peraturan perundang-
undangan yang berlaku di 
Indonesia berdasarkan 
hierarkinya.  

- Menjelaskan pengertian 
dan contoh perundang-
undangan pusat dan 
daerah 

- Memahami sebab dan 
asas pembuatan undang-
undang 

12.00 – 13.00  

3. 
Rabu 

5 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPA  

 

- Alat gerak pada Hewan :  
  unggas dan mamalia 
- Rangka tubuh manusia : 

rangka Gerak serta 
- Upaya menjaga kesehatan 

alat gerak pada manusia 
- Alat pernafasan pada 

Hewan dan manusia 
- Kegiatan yang dapat 

mengganggu dan upaya 
menjaga kesehatan 
saluran pernafasan 

- Mengidentifikasi organ 
pencernaan manusia 

- Mengidentifikasi penyakit 
yang dapat menjangkit 
organ pencernaan 

- Menjelaskan upaya yang 
dapat dilakukan untuk 
menjaga kesehatan organ 
pencernaan 

- Mengidentifikasi jenis 
makanan dan kandungan 
gizi nya 

- Mengidentifikasi penyakit 
yang dapat menjangkit 
tubuh yang kekurangan 
zat gizi  

- Mengidentifikasi organ 
peredaran darah 

- Menjelaskan siklus 
peredaran darah 



- Menjelaskan penyakit 
yang menjangkit 
peredaran darah 

- Menjelaskan upaya 
menjaga kesehatan organ 
peredaran darah 

- Mengidentifikasi 
komponen pembentuk 
ekosistem 

- Membuat rantai makanan 
dan jaring-jaring makanan 

- Menjelaskan kegiatan 
manusia yang 
mempengaruhi ekosistem 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa  - Bagian-bagian pidato 
- Bahasa yang sopan dalam 

membuat pidato 
- Penokohan dalam cerita 

drama Pandhawa 
- Berbicara dengan unggah-

ungguh basa  
- Mengubah basa ngoko 

menjadi krama inggil  
- Menulis aksara jawa 

dengan pasangan 
- Menjelaskan penggunaan 

pasangan dan 
sandhangan 

- Mengidentifikasi, membuat 
kalimat dan menjelaskan 
tembung saroja, entar dan 
camboran 

12.00 – 13.00  

4. 
Kamis 

6 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPS  - Kepanjangan ASEAN 
- Karakteristik geografis dan 

kehidupan sosial budaya, 
ekonomi, politik di wilayah 
ASEAN 

- Mengenal pengertian 
modernisasi  

- Menyebutkan modernisasi 
di bidang teknologi, 
Ekonomi, Ilmu 
pengetahuan dan 
pendidikan  

- Menyebutkan kondisi 
geografis pulau-pulau 
besar di Indonesia 

- Mengidentifikasi informasi 
mengenai kondisi 
geografis pulau-pulau 
besar di Indonesia 
berdasarkan teks bacaan 

09.00 – 10.00  Istirahat  



10.00 – 11.30 Bahasa Inggris - Merespon instruksi sangat 
sederhana tentang Time 
and Possession 

- Memahami kalimat 
percakapan (melakukan 
sesuatu, memberi aba-aba 
dan petunjuk  

- Meminta dan memberi 
bantuan 

- Meminta dan memberi 
barang 

- Do you mind... dan Shall 
we... 

- Mengungkapkan berbagai 
tindak tutur untuk 
mengenalkan diri, 
mengajak, meminta dan 
memberi iijin, menyetujui, 
tidak menyetujui dan 
melarang 

12.00 – 13.00  

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  

10.00 – 11.30 Bahasa Arab - Bahasa Arab benda – 
benda yang ada didalam 
rumah 

- Mengetahui bahasa Arab 
tumbuhan, buah-buahan 
dan rasanya  

- Makna kalimat sesuai 
struktur Bahasa Arab 
terkait topik : “ Ghurfatul 
Julusy wal udzakarati, Fil 
Hadiiqoti, Al Alwaan” 

- Menyusun Kalimat Isyarah 
+ Isim Mufrod + Isim / Sifat 

 

 
 Catatan : 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


