
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PTS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN  2019-2020 
Kelas 1  

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran Materi 

1. 
Senin, 23 September 

2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Menyebutkan dan menulis huruf 

hijaiyyah dan macam-macam 

harokat dengan benar 

- Melafalkan Surat Al Fatihah dan 

Al Ikhlas serta menjelaskan isi 

kandungannya 

- Memahami keesaan Allah SWT 

- Menjelaskan perilaku hormat 

dan patuh kepada orang tua dan 

guru 

- Memahami makna asmaul 

husna : ar rohman, ar rohiim,  

dan al malik 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

-  Memahami teks bacaan dan 
menjawab pertanyaan sesuai isi  
teks 

-  Membuat kalimat dari sebuah 
kata atau berdasarkan gambar 
dengan huruf tegak bersambung 

- Membedakan huruf 
vokal/konsonan 

- Mendeskripsikan benda 
- Menyusun kalimat dengan pola 

SPO 
- Menyusun huruf menjadi kata 

- Memahami syair lagu 
- Mengenal bacaan puisi 

sederhana 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa,  24 September 

2019 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

- Membilang dan menyebutkan 

banyak benda dengan tepat (1- 

50) dengan menulis lambang 

dan nama bilangan  

- Mengurutkan bilangan dari yang 

terkecil atau yang terbesar 

- Membandingkan bilangan 

- Membilang loncat  

- Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 

dengan 50  

- Menentukan nilai tempat suatu 

bilangan (satuan dan puluhan) 

 



- Penjumlahan dan pengurangan 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Menyebutkan peraturan yang 

ada di rumah 

- Manfaat menaati peraturan yang 

ada di rumah 

- Akibat tidak menaati peraturan 

di rumah 

- Mengidentifikasi perbedaan jenis 

kelamin anggota keluarga 

- Menyebutkan tugas masing-

masing anggota keluarga 

- Menyebutkan kegemaran dari 

masing-masing anggota 

keluarga (hobi, makanan favorit) 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 25 September 

2019 

07.00 – 08.30 IPA 

- Menyebutkan persamaan dan 

perbedaan satu sama lain 

- Menyebutkan nama-nama 

anggota tubuh 

- Menyebutkan panca indera dan 

fungsinya 

- Makanan sehat dan tidak sehat 

- Makhluk hidup dan tak hidup 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Memahami isi bacaan dan 
menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi bacaan  

- Mencocokkan gambar sesuai 
dengan bunyi bahasa atau 
informasi yang didengar 

- Mengidentifikasi huruf lepas dan 
kalimat sederhana 

- Mencocokkan gambar sesuai 
dengan anggota tubuhh dan 
kegunaannya 

- Mengidentifikasi bunyi bahasa 
dari teks kalimat yang di dengar 
( basa  krama) 

- Tembang Dolanan (kucingku 
telu, cublek-cublek suweng) 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 26 September 

2019 
07.00 – 08.30 IPS 

- Menyebutkan nama-nama 

anggota keluarga 

- Menyebutkan anggota keluarga 

lain 

- Mengetahui bagaimana cara 

untuk menjaga kerukunan di 

lingkungan keluarga 

- Menyebutkan akibat menjaga 



kerukunan di lingkungan 

keluarga 

- Menyebutkan akibat jika tidak 

menjaga kerukunan di 

lingkungan keluarga 

- Menyebutkan pengalaman 

menyenangkan 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Alphabets 

- Number 

- Colour 

- Greeting and introduction 

- Reading Text 

- Family member 

- Adjective 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. 

Jumat, 27 September 

2019 

 

07.00 – 08.30 BTQ 

- Memahami dan melafalkan huruf 

hijaiyah dan Tajwid (sesuai jilid 

At-Tartil) 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.00 Review Review Materi 

11.00 - 13.00 Istirahat + Sholat Jumat  

 

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

2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

  
 


