
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN  2019-2020 
Kelas 6  

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran Materi 

1. 
Senin, 02 Desember 

2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Mengartikan kata dan kalimat 

Q.S. al-Qodr, al-Alaq, dan 

alKaafirun  

- Menerapkan arti/isi kandungan 

Q.S. al-Qodr, al-Alaq, dan 

alKaafirun 

- Fase-fase hari akhir dan 

pengertiannya 

- Menjelaskan kekejaman Abu 

Lahab dan istrinya serta Abu 

Jahal terhadap Nabi Muhammad 

SAW 

- Menjelaskan kejahatan 

Musailamah al-Kazzab 

- Ketentuan zakat 

- Amalan-amalan di bulan 

Ramadhan 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Menemukan informasi dan ide 

pokok penting dari teks laporan 

hasil pengamatan  

- Membuat kesimpulan dari teks 

laporan dan menyajikan dalam 

bentuk diagram  

- Menyusun kesimpulan dari teks 

laporan berdasarkan ide pokok 

dari teks laporan  

- Membuat penilaian terhadap 

suatu kesimpulan  

- Menggali informasi penting dari 

buku sejarah 5W + 1H 

- Materi Teks Eksplanasi 

- Materi Teks Pidato Persuasif 

- Mengidentifikasi unsur-unsur, 

tokoh dan peristiwa pada teks 

cerita fiksi 

-  Mengaitkan peristiwa yang 

dialami tokoh dalam cerita fiksi 

dengan pengalaman pribadi 

- Menemukan amanat yang 

disampaikan dalam teks cerita 

 



fiksi 

- Menjelaskan perbedaan 

karakteristik teks puisi dan teks 

prosa 

- Mengubah puisi kedalam bentuk 

prosa 

- Memahami makna isi puisi yang 

dari bentuk prosa 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa,  03 Desember 

2019 

07.00– 08.30 
 

Matematika 

- Operasi hitung bilangan bulat - 

Menentukan nilai faktor dan 

kelipatan bilangan  

- Melakukan operasi hitung 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian 

bilangan pecahan 

- Mengubah dan mengurutkan 

bilangan pecahan 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan skala peta 

- Menentukan nilai operasi hitung 

yang berkaitan dengan satuan 

panjang, berat, kwantitas, waktu 

-  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan 

panjang, berat, kwantitas, dan 

waktu 

-  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan jarak, 

kecepatan, dan waktu 

-  Mendefinisikan bangun 

lingkaran 

-  Menentukan luas dan keliling 

bangun datar gabungan 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bangun datar 

- Menyajikan dan menyelesaikan 

pengolahan data dalam bentuk 

diagram garis, batang, dan 

lingkaran 

- Menentukan dan menyelesaikan 

nilai modus, median, dan mean 

dari data 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Penerapan sikap sesuai dengan 

sila Pancasila  

- Perumusan Dasar Negara  

- Hak dan kewajiban sebagai 

warga Negara 



- Memahami saling 

ketergantungan dalam 

membangun kehidupan 

kebangsaan 

- Sistem pemerintahan di 

Indonesia 

- Memahami nilai-nilai persatuan 

pada masa penjajahan, 

pergerakan nasional dan 

kemerdekaan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 04 Desember 

2019 

07.00 – 08.30 IPA 

- Mengidentifikasi 

perkembangbiakan generative 

dan vegetatif pada tumbuhan 

- Mengklasifikasi hewan 

berdasarkan cara 

perkembangbiakannya  

- Mengidentifikasi upaya 

pelestarian hewan dan 

tumbuhan  

- Pertumbuhan dan 

perkembangan manusia 

- Sifat magnet 

- Cara pembuatan magnet 

-  Pemanfaatan magnet 

- Mengidentifikasi komponen-

komponen pembentuk rangkaian 

listrik 

-  Menjelaskan karakteristik serta 

keuntungan dan kerugian 

pemakaian rangkaian listrik seri 

dan paralel 

-  Mendeskripsikan kegunaan dan 

hemat energi, Produksi, 

Penyaluran, dan Penghematan 

Energi Listrik 

-  Mengetahui cara menghasilkan 

dan menyalurkan listrik 

-  Energi alternatif  

- Menyebutkan cara-cara 

menghemat energi listrik 

- Menjelaskan anggota tata surya 

dan karakteristiknya 

- Mengidentifikasi proses rotasi 

dan revolusi bumi 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 
- Menjelaskan ciri-ciri dan 

mengidentifikasi teks informasi 
(slogan, pawarta, pariwara dan 



persuasi)  
- Membedakan teks informasi 

(slogan, pawarta, pariwara dan 
persuasi)  

- Identifikasi guru lagu,gatra dan 
wilangan tembang gambuh 

- Mengartikan dan memparafrase 
tembang gambuh 

- Mengidentifikasi dan 
mengetahui contoh ungkapan 
tradisional (paribasan, saloka 
dan bebasan) 

-  Menjelaskan perbedaan dan 

memberikan contoh macam-

macam cangkriman 

-  Menjawab pertanyaan 

cangkriman 

- Membuat kalimat unen2 
jawa/ungkapan tradisional 

- Perangane pidato lan teks 
pidato 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 05 Desember 

2019 

07.00 – 08.30 IPS 

- Menjelaskan kehidupan sosial, 

ekonomi, dan politik negara 

ASEAN  

- Menunjukkan kondisi geografis 

negara ASEAN  

- Menjelaskan persamaan dan 

Perbedaan karakteristik negara 

ASEAN terkait kondisi sosial 

budaya  

- Memahami makna proklamasi 

kemerdekaan 

- Perubahan sosial budaya 

masyarakat 

- Kerjasama di wilayah ASEAN 

- Menjelaskan peranan Indonesia 

pada era globalisasi 

- Mendiskusikan contoh 

perubahan perilaku masyarakat 

sebagai dampak globalisasi 

- Mengenal usaha kecil disekitar 

kita 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Greetings  

- Like and Dislike 

- Asking and offering help 

- Past Tense  

- Asking, giving and offering 

something 



- My country 

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 Bahasa Arab 

- Menyebutkan kata kerja dalam 

bahasa Arab 

- Al-Baqarah ayat 1-27 

- Materi Jam 

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 

  
 


