
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GENAP 2018-2019 
Kelas 5 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. Kamis, 25 April 2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Membaca dan melafalkan QS Al 

Ma`un dengan harakat dan 

Makhraj yang benar 

- Mengartikan dan menulis Surah 

Al Ma`un 

- Menyebutkan nama-nama Rsaul 

Allah SWT 

- Menyebutkan nama-nama Rasul 

Ulul Azmi 

- Menceritakan kisah Khalifah Abu 

Bakar RA dan Umar bin Khattab 

- Menceritakan kisah Lukman Al-

Hakim 

- Pengertian puasa Ramadan, 

sholat tarawih dan tadarus al-

Qur'an 

- Menyebutkan ketentuan-

ketentuan puasa Ramadan dan 

puasa sunah 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Menentukan gagasan pokok dan 

informasi serta menguraikan 

urutan peristiwa atau tindakan 

yang terdapat pada teks nonfiksi 

- Menceritakan kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita 

(komik, karikatur, kartun) 

- Mengklasifikasikan jenis beserta 

contoh serta bagian-bagian dari 

surat undangan 

- Mengidentifikasi penggunaan 

kalimat efektif dan ejaan dalam 

surat undangan resmi atau tidak 

resmi 

- Membuat surat undangan 

- Mengklasifikasikan fungsi dari 

aspek kata tanya 

- Menggali informasi penting dan 

mengidentifikasi tokoh-tokoh 

serta latar waktu dan tempat dari 

 



teks narasi sejarah 

- Mengklasifikasi jenis-jenis dan 

bentuk media cetak atau 

elektronik 

- Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik 

12.00 – 13.00 Istirahat  

2. 
Jumat, 26 April 2019 

 

07.00 – 08.30 BTQ 

- Memahami dan melafalkan huruf 

hijaiyah dan Tajwid (sesuai jilid 

At-Tartil) 

08.30 – 09.30 Istirahat  

09.30 – 11.00 Bahasa Arab 

- Mengetahui makna kalimat 

- Kalimat susunan mubtada' 

khobar dalam bahasa Arab 

- Memahami penggunaan 

kosakata/frase yang 

berhubungan dengan topik: Fil 

Maktabah & Fii Maktabati 

Adawaatil Kitaabiyah 

- Mengidentifikasi bunyi huruf, 

kata,frasa, dan makna kalimat 

sesuai struktur Bahasa Arab 

terkait topik: Fil Maqshof 

- Mengetahui susunan kalimat 

mubtada', khabar dan dharaf 

serta mampu membuat contoh 

kalimatnya 

11.00 – 13.00 Istirahat + Sholat Jum’at  

 

3. 

 

 

Senin, 29 April 2019 

07.00 – 08.30 
 

Matematika 

- Menyelesaikan masalah jarak, 

kecepatan, dan waktu 

- Menyelesaikan masalah satuan 

volume dan debit 

- Menghitung sebuah 

perbandingan 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan skala 

- Membuat jaring-jaring bangun 

ruang 

- Menghitung volume kubus, 

balok dan tabung 

- Mengelola data dari berbagai 

sumber 

- Mengelola data 

- Menyajikan dan menghitung 

dalam bentuk diagram 

- Menghitung sebuah data dalam 

diagram 

09.00 – 10.00 Istirahat  



10.00 – 11.30 PKN 

- Hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sebagai bangsa Indonesia 

- Memberikan contoh sikap 

tanggung jawab dalam 

melaksanakan kewajiban dan 

hak dalam kehidupan sehari-hari 

- Memahami pengertian, unsur-

unsur, jenis dan manfaat 

organisasi 

- Belajar berorganisasi di 

lingkungan sekolah 

- Pengertian dan contoh 

keberagaman sosial budaya 

- Sikap mengharagai 

keberagaman budaya di 

masyarakat 

- Mengetahui contoh kerukunan 

bermasyarakat 

- Memberikan tanggapan tindakan 

yang mencerinkan anarkis 

dalam bermasyarakat 

- Analisis penyebab tindakan 

anarkis 

- Mengetahui makna keputusan 

bersama 

- Pengambilan keputusan dengan 

cara musyawarah 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. Selasa, 30 April 2019 07.00 – 08.30 IPA 

- Pengertian dan mengidentifikasi 

cara perpindahan kalor 

(konduksi, konveksi, radiasi) 

- Pemanfaatan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari 

- Benda di sekitar yang dapat dan 

tidak dapat menghantarkan kalor 

- Mengidentifikasi perubahan 

wujud benda, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan 

suhu dan wujud benda akibat 

perpindahan kalor 

- Menganalisis siklus air dan 

dampaknya pada peristiwa di 

bumi serta kelangsungan 

makhluk hidup 

- Melakukan percobaan tahap-

tahap dalam siklus air seperti 

evaporasi, kondensasi, dan 

presipitasi 

- Mengelompokkan materi dalam 



kehidupan sehari-hari 

berdasarkan komponen 

penyusunnya  

- Mengamati benda/gambar serta 

memahami ciri-ciri zat tunggal 

dan campuran 

- Mendata zat tunggal dan 

campuran yang bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari, 

- Membandingkan zat tunggal 

serta campuran yang homogen 

atau tidak homogeny 

- Mengamati sifat-sifat campuran 

dan komponen penyusunnya 

dalam kehidupan sehari-hari 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Menjawab dan mengajukan 

pertanyaan tentang cerita 

- Menyampaikan ringkasan cerita 

- Mendiskripsikan tokoh/benda 

dalam cerita 

- Membuat kalimat tembung 

pepindhan 

- mengidentifikasi tembung 

saroja, camboran dan 

pepindhan 

- Mengidentifikasi tembung 

panyendhu lan panyacat 

- Mengartikan, memparafrase dan 

menuliskan pesan geguritan 

- Menulis aksara jawa dengan 

pasangan 

- Menjelaskan penggunaan 

pasangan dan sandhangan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. Kamis, 2 Mei 2019 07.00 – 08.30 IPS 

- Mengidentifikasi informasi 

mengenai kondisi geografis 

pulau-pulau besar di Indonesia 

- Pengaruh negara maritim dan 

agraris terhadap kehidupan 

sosial ekonomi, budaya, dan 

transportasi 

- Menjelaskan pengaruh interaksi 

sosial terhadap pembangunan 

sosial, budaya, dan ekonomi 

masyarakat 

- Mengidentifikasi latar belakang 

kedatangan bangsa-bangsa 

Eropa di Indonesia  



- Menyebutkan faktor-faktor 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia 

- Menyebutkan upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Merespon instruksi yang 

diterima 

- Mencocokkan instruksi yang 

diterima dengan gambar yang 

disediakan 

- Menyebutkan macam-macam 

profesi yang ada di lingkungan 

sekitar dalam bahasa Inggris 

- Menceritakan profesi orang tua 

dan cita-cita 

- Karakteristik transportasi 

- Membuat kalimat dan 

percakapan menggunakan 

should and would dengan tepat 

sesuai konteks 

- Membuat kalimat, pesan tertulis 

dan teks deskriptif bergambar 

serta menceritakannya kembali 

- Menyalin dan menulis kalimat 

ucapan selamat, terima kasih 

dan simpati 

12.00 – 13.00 Istirahat   

 

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

2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

  

 
 

  


