
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PTS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN  2019-2020 
Kelas 5  

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran Materi 

1. 
Senin, 02 Maret 

2020 

07.00 – 08.30 PAI 

3.5 

- Melafalkan Surah Al 

Ma’un 

- Memahami makna yang 

terkandung dalam Surah 

Al Ma’un 

3.6 

- Beriman dan mampu 

menyebutkan nama-nama 

Rasul Allah SWT 

- Menyebutkan nama-nama 

Rasul Ulul Azmi 

3.7 

- Menceritakan Kisah 

keteladanan Lukman 

- Menceritakan keteguhan 

Kisah keteladanan 

Lukman 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.0 – 11.30 Bahasa Indonesia 

3.3 

- Memahami teks 

eksplanasi 

- Mengidentifikasi struktur 

dan jenis-jenis teks 

eksplanasi 

- Meringkas informasi 

penting dan menjelaskan 

kembali informasi dari 

teks eksplanasi 

3.5 

- Memahami dan 

mengklasifikasi contoh-

contoh teks narasi sejarah 

- Mengidentifikasi fungsi 

apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, 

bagaimana, dan berapa 

- Mengklasifikasi aspek 

kata tanya 5W+2H untuk 

menggali informasi 

- Meringkas dan 

menyimpulkan informasi 

penting keseluruhan dari 

teks narasi sejarah 

 

 

 

 



3.9 

- Mengklasifikasi dan 

mengidentifikasi jenis-

jenis undangan 

- Mengidentifikasi bagian-

bagian surat undangan 

serta memahami isinya 

- Mengidentifikasi kata 

baku dan tidak baku serta 

kalimat efektif dan 

kalimat tidak efektif 

- Membuat surat undangan 

resmi, setengah resmi dan 

tidak resmi 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa, 03 Maret 

2020 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

3.3 

- Menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan jarak, 

kecepatan, dan waktu 

3.4 

- Menjelaskan skala melalui 

denah 

3.6 

- Mampu membuat jaring-

jaring bangun ruang 

dengan tepat dan rapi 

- Mampu menyelesaikan 

soal yang berkaitan 

dengan volume pada 

jaring-jaring bangun 

- Luas permukaan kubus 

dan balok 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

3.1 

- Keanekaragaman budaya 

di Indonesia 

- Nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-

hari 

- Pengertian, contoh dan 

tujuan Organisasi 

3.2 

- Pengertian hak dan 

kewajiban sebagai WNI 

- Contoh hak dan kewajiban 

sebagai WNI 

- Kebebasan berorganisasi 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 04 Maret 

2020 
07.00 – 08.30 IPA 

3.6 

- Memahami pengertian 

kalor 

- Mengidentifikasi cara 

perpindahan kalor secara 

konduksi, konveksi dan 



radiasi di kehidupan 

sehari-hari 

- Menganalisis pemanfaatan 

kalor dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.7 

- Siswa mampu 

menganalisis pengaruh 

kalor terhadap perubahan 

suhu dan wuj ud benda 

- Siswa mampu mengamati 

fenomena pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu 

dan wujud benda 

- Siswa mampu 

Mengidentifikasi 

perubahan wujud benda, 

dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan 

suhu dan wujud benda 

akibat perpindahan kalor 

- Siswa mampu 

Mendiskusikan 

penyelesaian masalah 

sehari-hari dengan 

menggunakan kalor 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

3.1 

- Mengidentifikasi, 

menceritakan kembali dan 

menuliskan teks narasi/ 

deskripsi/ argumentasi/ 

eksposisi/ persuasi 

3.6 

- Aksara Jawa dan 

pasangannya 

3.3 

- Mengenal ragam bahasa 

- Pachelaton 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 05 Maret 

2020 
07.00 – 08.30 IPS 

3.1 

- Perjuangan melawan 

penjajah Belanda dan 

Jepang 

- Mengenal tokoh-tokoh 

pergerakan nasional 

- Sumpah Pemuda 

3.2 

- Persiapan Kemerdekaan 

dan Proses Perumusan 

Dasar Negara 

- Tokoh-tokoh Persiapan 

Kemerdekaan 



09.00 – 10.00 Istirahat 
 

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

3.7 

- Menyebutkan dan 

mendeskripsikan anggota 

keluarga 

- Melengkapi family tree 

- Membandingkan satu 

anggota keluarga dengan 

anggota keluarga lain 

- Perbandingan 

menggunakan lebih dari 

dua suku kata 

3.8 

- Perbandingan use as .... as 

- Perbandingan not as .... as 

- Answer question about 

place using past tense 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. 
Jum’at, 06 Maret 

2020 

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 

3.5 

- Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Fil Fashli 

- Menemukan makna dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Fil Fashli 

- Memahami bentuk kata, 

frase,     dan kalimat 

sederhana terkait 

- topik : Fil 

Fashlimenggunakan fi'il 

madzi 

3.6 

- Memahami penggunaan 

kosakata/frase yang 

berhubungan dengan 

topik: Fil Maktabah & Fii 

Maktabati Adawaatil 

Kitaabiyah 

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 

 
 

 


