
 

 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN  2019-2020 
Kelas 2 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran Materi 

1. 
Senin, 02 Desember 

2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Mengidentifikasi huruf hijaiyyah 

bersambung sesuai dengan 

makharijul huruf 

- Menyebutkan pesan-pesan 

pokok Q.S. an-Nas  

- Menjelaskan kisah keteladanan 

Nabi Muhammad Saw dan 

menghubungkan dengan sikap 

jujur dalam kehidupan sehari-

hari 

- Memahami makna Asmaul 

Husna Al Quddus, As Salam 

dan Al khaliq 

- Hadist tentang perilaku hidup 

bersih, hidup sehat dan 

menuntut ilmu 

- Menyebutkan contoh dan cara 

hidup bersih dan hidup sehat 

- Memberikan contoh sikap kerja 

sama dan tolong menolong 

dalam kehidupan sehari-hari 

- Melafalkan dan mengartikan doa 

sebelum dan sesudah makan 

- Mempraktikkan wudhu dan 

sholat beserta bacaannya 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Mengidentifikasi kalimat 

penolakan, ajakan, perintah dari 

suatu cerita  

- Mendeskripsikan suatu benda 

dan menyebutkan ciri-cirinya 

- Menuliskan deskripsi dari ciri-ciri 

tempat umum, keadaan 

masyarakat, dan budaya suatu 

tempat tertentu 

- Deskripsi ciri-ciri lingkungan 

sehat dan tidak sehat 

-  Mengetahui makna dan kata-

kata sulit dari puisi anak 

-  Menggunakan tanda tanya 

dalam sebuah cerita 

 



-  Menulis huruf tegak bersambung 

dan mencermati huruf capital 

(awal kalimat, nama bulan dan 

hari, nama orang) 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa,  03 Desember 

2019 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

- Nama bilangan dan lambang 

bilangan 

- Nilai tempat  

- Mengurutkan bilangan 

- Membandingkan bilangan 

- Menghitung maju dan mundur 2, 

5, 10 

- Bilangan Ganjil dan Genap 

- Penjumlahan dan pengurangan 

- Perkalian dan pembagian 

-  Waktu (Jam) 

-  Menghitung panjang dan berat 

- Uang (100-5000) 

- Menyebutkan bangun datar 

(banyak sisi dan sudut) 

- Menyebutkan bangun ruang 

(kubus, balok, bola, limas 

segiempat, tabung, dan kerucut) 

- Membaca pecahan dan 

menuliskan pecahan dari 

gambar 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Mengenali makna dan simbol 

tiap-tiap sila Pancasila serta 

menyebutkan bunyinya 

- Menyebutkan perilaku-perilaku 

yang sesuai dengan 

pengamalan tiap-tiap sila 

- Menyebutkan peraturan-

peraturan yang ada di dalam 

kelas 

- Menyebutkan karakteristik 

masing masing individu 

-  Mengidentifikasi berbagai suku 

bangsa dan makanan tradisional 

sebuah daerah 

-  Menyebutkan alasan dan 

keuntungan dari sebuah 

keberagaman 

-  Mengetahui kegiatan-kegiatan 

semua agama di Indonesia 

-  Menyebutkan macam macam 

sikap yang baik  

-  Menyebutkan keuntungan 



bersatu dalam sebuah 

keberagaman 

 - Menyebutkan kerugian jika kita 

tidak bersatu dalam sebuah 

keberagaman  

- Mengetahui cara menghargai 

orang lain 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 04 Desember 

2019 

07.00 – 08.30 IPA 

- Mengidentifikasi jenis-jenis objek 

yang dapat menghasilkan 

panas, sumber cahaya, dan 

suara  

- Mengidentifikasi tentang 

bayangan 

- Kegunaan listrik 

- Alat-alat yang menggunakan 

listrik 

- Efek jika tidak ada listrik 

- Perubahan bentuk benda 

-  Perubahan wujud benda 

-  Membedakan benda-benda 

yang dapat larut atau tidak larut 

di air  

- Benda alami dan benda buatan 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Bunyi baca suatu kata dalam 

anggota tubuh  

- Mengenal kalimat permohonan 

maaf ketika digunakan dalam 

suatu kesempatan 

- Mengenal teks buku harian diri 

sendiri 

- Memahami teks buku harian 

tentang anggota keluarga 

- Geguritan 

-  Membuat kalimat dalam bahasa 

Jawa 

-  Menulis tegak bersambung 

-  Mengidentifikasi teks karangan 

kegiatan sehari-hari 

- Membuat teks karangan sehari-

hari 

- Menyebutkan contoh dan 

mengidentifikasi isi tembang 

dolanan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 05 Desember 

2019 
07.00 – 08.30 IPS 

- Menyebutkan dan menjelaskan 

peristiwa penting dalam 

keluarga  



- Menyebutkan macam-macam 

dokumen dalam keluarga 

- Mengelompokkan dokumen 

(dokumen diri & dokumen 

keluarga) 

- Menyebutkan cara merawat 

dokumen dalam keluarga 

- Mengetahui berbagai macam 

peristiwa dalam keluarga 

- Peristiwa menyenangkan dan 

menyedihkan dalam keluarga 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Question words (what, where, 

why, who, how, when) 

- Simple present tense 

- Can/can't 

- Do/does 

- This,that,these,those 

- Preposition of place 

(in,on,at,under,etc) 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. 

Jumat, 06 Desember 

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 

  
 


