
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PTS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2018-2019 
Kelas 2 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. Senin, 04 Maret 2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Melafalkan Q.S. al-'asr dengan  
    benar dan jelas 
- Memahami pesan-pesan yang 

terkandung dalam Q.S al-'asr 
- Mengetahui dan menjelaskan isi 

hadis tentang anjuran nenuntut 
ilmu 

- Memahami firman Allah 

mengenai berani bertanya 

- Memahami makna al Quddus 

dan menjelaskan serta 

memberikan contoh bahwa Allah 

itu al Quddus 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Membuat dan membedakan 
berbagai kalimat perintah, 
ajakan dan penolakan 

- Membuat berbagai ungkapan 
kata 

- Melengkapi puisi yang rumpang 
- Melengkapi kalimat perintah 

(tolong) dan penolakan (maaf) 
dalam sebuah percakapan 

- Membuat cerita menggunakan 

huruf tegak bersambung dengan 

memperhatikan huruf kapital 

- Membuat kalimat dengan 

menggunakan tanda titik dan 

tanya yang tepat 

- Menemukan informasi dalam 

suatu cerita fabel 

- Menyusun kalimat menjadi 

kalimat yang padu 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa,  05 Maret 2019 

07.00 – 08.30 
 

Matematika 

- Menghitung penjumlahan dan 
pengurangan dengan benar 
bilangan  cacah sampai dengan 
999 

- Menghitung perkalian dan 
pembagian sederhana  dengan 
benar 

- Menyelesaiakan soal cerita yang 
berhubungan dengan 
pengurangan,  penjumlahan, 
perkalian dan pembagian 

 



- Mengukur panjang benda 

dengan menggunakan ukuran 

tidak baku atau jengkal 

- Mengubah satuan pada panjang 

benda (m dan cm) 

- Membandingkan panjang dan 

berat benda 

- Mengukur berat benda dengan 

satuan baku 

- Mengenal jam analog dan digital 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Menjelaskan simbol-simbol 
Pancasila dan makna dari 
simbol tersebut 

- Menjelaskan perbuatan-
perbuatan yang sesuai dengan 
masing-masing sila 

- Mengidentifikasi dan 

menjelaskan kelebihan serta 

kekurangan aturan-aturan di 

sekolah 

- Menjelaskan konsekuensi dari 

tidak mengikuti aturan di sekolah 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. Rabu, 06 Maret 2019 

07.00 – 08.30 IPA 

- Berbagai sumber energi 
- Macam-macam energi yang ada 

disuatu benda 
- Kegunaan dari suatu benda dari 

berbagai macam energi 
- Mengenal kenampakan matahari 

terhadap bayangan benda pada 

kedudukan matahari 

- Menyebutkan kegunaan panas 

serta cahaya matahari bagi 

makhluk hidup 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Membuat cerita kegiatan sehari-
hari 

- Melengkapi kalimat rumpang di 
dalam suatu cerita bergambar 

- Kalimat krama dan ngoko 
- Menyebutkan struktur teks puisi 

- Membuat teks puisi tentang 

kenampakan alam 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. Jumat, 8 Maret 2019 07.00 – 08.30 IPS 

- Menyebutkan anggota keluarga 
- Kedudukan anggota keluarga 
- Peran dari anggota keluarga 
- Menjelaskan pengertian 

tetangga 
- Menjelaskan bentuk kerjasama 



dalam lingkungan tetangga 

- Membuat contoh bentuk 

kerjasama di lingkungan 

tetangga 

- Mengidentifikasi manfaat 

kerjasama di lingkungan 

keluarga dan tetangga 

- Mengidentifikasi akibat jika tidak 

mau bekerja sama di lingkungan 

keluarga dan tetangga 

08.30 – 9.30 Istirahat  

9.30 – 11.00 Bahasa Inggris 

- Memberikan tanggapan dari 
sebuah instruksi   

- Menuliskan instruksi 
berdasarkan gambar 

- Memasangkan instruksi dengan 
gambar 

- Penggunaan kata tanya, ‘Can’, 

‘How to’ 

- Bertanya tentang kemampuan 

teman-teman dalam bermain 

berbagai permainan 

- Mengidentifikasi bagaimana 

membuat kalimat dan 

mengklasifikasikan benar dan 

salahnya 

- Mengeja sebuah kata dengan 

benar  

11.00 – 13.00 Istirahat + Sholat Jumat  

5. 
Senin, 11 Maret 2019 

 

07.00 – 08.30 BTQ 

- Memahami dan melafalkan huruf 

hijaiyah dan Tajwid (sesuai jilid 

At-Tartil) 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00-15.00 KBM  

 

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

2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

3. Senin, 11 Maret 2019: Ananda pulang pukul 15.00  
 
 


