
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GENAP 2018-2019 
Kelas 6 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin, 25 Maret 

2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Mengartikan kata dan kalimat 

Surah Al Maidah ayat 3 dan 

Surah al Hujurat ayat 13 

- Menjelaskan pengertian dan 

contoh qada’dan qadar 

- Menjelaskan kisah perjuangan 

kisah sahabat nabi Muhammad 

SAW dan kisah Ashabul Kahfi 

- Menyebutkan usaha-usaha kisah 

Ashabul Kahfi 

- Menjelaskan pengertian Infak 

dan sedekah 

- Menyebutkan maca-macam 

zakat 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Informasi yang diperoleh dari 

membaca judul di surat 

kabar/majalah atau artikel 

- Membuat dan mengembangkan 

kerangka bacaan untuk membuat 

sebuah teks informasi 

- Menemukan kata-kata yang 

bersinonim dari teks tentang 

informasi 

- Menggali informasi dari 

membaca cerita tokoh yang 

berjasa 

- Teks pidato 

- Mengidentifikasi karakteristik dan 

makna isi teks puisi 

- Membedakan bentuk puisi dan 

prosa sesuai karateristik masing-

masing 

- Mengubah teks puisi ke dalam 

bentuk prosa 

- Mengklasifikasikan jenis-jenis 

teks fiksi 

- Mengidentifikasi bagian-bagian, 

tuturan tokoh dan struktur teks 

fiksi 

- Menuliskan pengalaman pribadi 

 



yang ada keterkaitannya dengan 

alur cerita fiksi 

12.00 – 13.00 Istirahat 
 
 

13.00-15.00 KBM Bimbel 

 
2. 

 

 

Selasa,  26 Maret 

2019 

07.00 – 08.30 
 

Matematika 

- Menentukan luas permukaan, 

volume bangun ruang 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bangun ruang 

- Menentukan posisi titik dalam 

sistem koordinat Kartesius 

- Mengenal koordinat posisi 

sebuah bangun 

- Mengolah data hasil pengamatan 

- Menyajikan data dalam diagram 

batang dan garis menyajikan 

data dalam diagram lingkaran 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Menelaah hak dan kewajiban 

seseorang di berbagai ruang 

lingkup 

- Berbagai perilaku yang 

sesuai dengan norma Pancasila 

- Menyebutkan berbagai perilaku 

yang sesuai dengan norma 

Pancasila 

- Keberagaman budaya Indonesia 

- Menyebutkan dampak persatuan 

dan kesatuan dalam 

berkehidupan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

13.00-15.00 KBM Bimbel 

3. 
Rabu, 27 Maret 

2019 
07.00 – 08.30 IPA 

- Mendeskripsikan kegunaan dan 

hemat energi, Produksi, 

Penyaluran, dan Penghematan 

Energi Listrik 

- Cara menghasilkan dan 

menyalurkan listrik 

- Alternatif sumber energi listrik 

yang bisa dilakukan 

- Cara-cara menghemat energi 

listrik dan usulan energi 

alternative 

- Menjelaskan dan 

mengidentifikasi anggota tata 

surya dan karakteristiknya 

- Kejadian siang malam dan 

beragam musim di dunia 

- Dampak dari rotasi revolusi bumi 



dan kemiringan bumi terhadap 

garis edar terhadap perubahan 

yang terjadi di bumi 

- Gerhana bulan dan gerhana 

matahari 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Menjelaskan watak Nakula dan 

Sadewa 

- Ajian dan senjata andalan nakula 

dan sadewa 

- Membuat cerita dalam bentuk 

dialog 

- Mengartikan tembang pangkur 

- Menjelaskan isi pidhato 

- Menentukan bagian-bagian 

pidato 

- Membuat cengkongan/kerangka 

pidhato 

- Membuat pidato  

- Huruf Jawa 

12.00 – 13.00 Istirahat  

13.00-15.00 KBM Bimbel 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 28 Maret 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 – 08.30 IPS 

- Batas-batas negara di wilayah 

Asia Tenggara 

- Ibukota, mata uang, bahasa dan 

kepala pemerintahan suatu 

negara 

di kawasan asia tenggara 

- Menyebutkan upaya dalam 

memajukan bangsa Indonesia 

- Mengidentifikasi perkembangan 

masyarakat Indonesia sebelum 

dan sesudah globalisasi 

- Mempresentasikan perubahan 

sosial budaya di masyarakat 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Merespon instruksi secara 

sederhana 

- Mendeskripsikan suatu gambar 

secara lisan 

- Membuat percakapan 

- Expressing feelings 

- Command and request 

- Narrative text 

- Text deskriptif 

- Speech 

12.00 – 13.00 Istirahat   

13.00-15.00 KBM Review materi USBN Non 3 Mapel 



5. 

Jumat, 29 Maret 

2019 

 

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 

- Menyimpulkan inti kalimat 

- Mencatat isi pokok/ hal penting 

dari teks 

- Menyusun kata-kata menjadi 

kalimat sempurna 

- Memahami penggunaan 

kosakata/frase yang 

berhubungan dengan topik: An 

Nuzhatu dan Waajibul Manzil 

12.00 – 13.00 Istirahat  

  13.00-15.00 KBM Review materi USBN Non 3 Mapel 
 

 Catatan : 
1.  Apabila terjadi perubahan jadwal tersebut diatas,  kami akan memberitahukan lebih lanjut. 

2. Ananda pulang pukul 15.00 WIB 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
  

 


