
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL 2018-2019 
Kelas 6 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin 

3 Desember 2018 

07.00 – 08.30 PAI 

 

- Arti/isi kandungan Q.S. Al 

Kafirun, Q.S. Al Maidah/ 

5:2-3 dan Q.S. Al Hujurat/ 

49:12-13 Al-Qodr dan Al-

Alaq 

- Menjelaskan pengertian 

hari akhir dan 

menyebutkan nama-nama 

hari akhir. 

-  Asma’ul Husna (As 

Shomad, Al Muqtakdir, Al 

Muqoddim, Al Baqi) 

- Menjelaskan kekejaman 

Abu Lahab dan istrinya 

terhadap Nabi Muhammad 

SAW 

- Menjelaskan kejahatan 

Abu Jahal terhadap 

dakwah Nabi Muhammad 

SAW 

- Pengamalan salat tarawih 

dan tadarus Al Quran di 

bulan Ramadan 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia  

 

- Informasi dan ide pokok  
penting dari teks laporan 
hasil pengamatan 

- Komponen kesimpulan 
yang baik 

- Menggali informasi penting 
dari teks fiksi 
menggunakan aspek 5W + 
1H  

- Menggali teks isi 
penjelasan (eksplanasi) 
ilmiah yang didengar dan 
dibaca 

- Mengidentifikasi tokoh dan 
peristiwa dalam teks cerita 

- Mengaitkan peristiwa yang 
dialami tokoh dalam cerita 
fiksi dengan pengalaman 
pribadi 

- Menjelaskan perbedaan 

 



karakteristik teks puisi dan 
teks prosa 

- Mengubah puisi kedalam 
bentuk prosa 

12.00 – 13.00  

 
2. 

 

Selasa 

4 Desember 2018 

07.00 – 08.30  

Matematika  

 

- Letak bilangan bulat pada 
garis bilangan 

- Operasi hitung bilangan 
Bulat 

- Pecahan senilai dan 
menyederhakan pecahan  

- Mengubah bentuk 
pecahan, decimal, dan 
persen  

- Mengurutkan bentuk-
bentuk pecahan 

- Menyelesaikan 
penjumlahan dan 
pengurangan serta 
perkalian dan pembagian 
bilangan pecahan 

- Operasi hitung campuran 
yang melibatkan bilangan 
cacah, pecahan dan 
desimal 

- Mengenal bentuk-bentuk, 
luas dan keliling bangun 
datar 

- Menjelaskan bagian-
bagian lingkaran serta luas 
dan kelilingnya 

- Mengenal bentuk dan 
jaring-jaring prisma, 
tabung, limas, kerucut, 
dan bola 

- Mengenal luas permukaan 
dan volume kubus, balok, 
tabung, prisma, limas, 
kerucut, bola 

- Mengenal pengertian 
debit, fungsi dan contoh di 
kehidupan sehari-hari 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN  

 

- Proses perumusan 
Pancasila sebagai Dasar 
Negara. 

- Meneladani nila-nilai juang 
para tokoh yang berperan 
dalam proses perumusan 
Pancasila  

- Hak dan kewajiban warga 
negara indonesia dalam 
menjaga persatuan. 

- Mendiskripsi-kan nilai-nilai 
juang para pahlawan 

- Menceritakan proses 



Pemilu di Indonesia 
- Membahas komisi 

Pemilihan Umum 

12.00 – 13.00  

3. 
Rabu 

5 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPA  

 

- Tahapan 
perkembangbiakan dan 
proses adaptasi pada 
hewan/tumbuhan 

- Mengidentifikasi 
pengertian pertumbuhan 
dan perkembangan pada 
manusia serta ciri2 
pubertas  

- Mengidentifikasi 
komponen komponen 
pembentuk rangkaian 
listrik dan karakteristik 
rangkaian listrik seri dan 
parallel  

- Menjelaskan keuntungan 
dan kerugian pemakaian 
rangakian listrik seri dan 
paralel 

- Menjelaskan sifat-sifat 
gaya magnet 

- Menjelaskan cara 
membuat magnet buatan 

- Menjelaskan pemanfaatan 
gaya magnet di kehidupan 
sehari-hari 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa  - Ciri-ciri teks informasi dan 
deskripsi 

- Membedakan teks informasi dan 
deskripsi 

- Cerita tentang Gatutkaca 
- Memahami tembang macapat 

Kinanthi  
- Menjelaskan ciri teks 

narasi 
- Membedakan teks narasi 

dengan teks lainnya 
- Membuat contoh kalimat 

ungkapan tradisional 
(paribasan, saloka dan 
bebasan) 

12.00 – 13.00  

4. 
Kamis 

6 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPS  - Tujuan pembentukan 
ASEAN 

- Kerja sama antar anggota 
ASEAN 

- Ketampakan alam sosial 
budaya anggota ASEAN 

- Memahami makna 
Globalisasi  



- Mampu menyebutkan 
dampak positif dan negatif 
globalisasi di Indonesia 

- Menyebutkan kerjasama 
ekonomi, politik, sosial, 
budaya, teknologi, dan 
pendidikan antar negara 
ASEAN 

- Menganalisa keuntungan 
dan kerugian kerjasama 
ekonomi, politik, sosial, 
budaya, teknologi, dan 
pendidikan antar negara 
ASEAN 

- Mengidentifikasi makna 
proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 

- Menyebutkan cara 
mempertahankan 
kemerdekaan Ri 

- Menyebutkan upaya 
mengembangkan 
kehidupan kebangsaan 
yang sejahtera 

- Menganalisa penyebab, 
akibat dan cara mencegah 
kerusakan lingkungan 
alam, sosial, budaya, dan 
ekonomi. 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris - Merespon menyapa, 
berpamitan, terima kasih 
dan minta maaf dalam 
bahasa Inggris, untuk 
menjaga hubungan 
interpersonal dan sesuai 
dengan konteksnya. 

- Mengungkapkan berbagai 
tindak dalam situasi 
tertentu 

- Menanyakan nama dan 
jumlah binatang, benda, 
dan bangunan publik. 

- Asking, Offering and giving 
help 

- Asking and giving 
something 

- Menyebutkan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah binatang, benda, 
dan bangunan publik 

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 - Kegiatan di rumah dan 
sekolah dalam Bahasa 
Arab 

- Menyebutkan secara acak 
jam 1 - jam 12 dengan 
fasih dalam Bahasa Arab 

- Menyebutkan hari dalam 1 
minggu secara acak 

- Menyebutkan bulan dalam 
1 tahun secara acak 

- Makna kalimat sesuai 
struktur Bahasa Arab 
terkait topik : “ A’maaluna 
Fil Baity Wal Madrasah, 
Kam Saa’atul ‘Aan, 
Ta’liimul Lughoh 
Al’Arabiyyah” 

- Menggunakan 
kosakata/frase yang 
berhubungan dengan topik 
: “Fi’il Mudhori’ dan Fi’il 
‘Amar” 

 

 
 Catatan : 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


