
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PTS 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 Maret 

2020 

07.00 – 08.30 PAI 

3.5 

- Melafalkan Surah Al 

Maidah ayat 3 dan Surah Al 

Hujurat ayat 13 

- Membaca sesuai hukum 

tajwid Surah Al Maidah 

ayat 3 dan Surah Al Hujurat 

ayat 1 

- Menerapkan arti/isi 

kandungan Surah Al 

Maidah ayat 3 dan Surah Al 

Hujurat ayat 13 

 

3.6  

- Menjelaskan pengertian 

qada’dan qadar 

 

3.7 

- Menjelaskan kisah 

kegigihan perjuangan kaum 

Muhajirin dalam meraih 

kehidupan yang lebih baik 

- Meneladani kegigihan 

usaha-usaha kaum 

Muhajirin dalam meraih 

kehidupan sehari-hari yang 

lebih baik 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.0 – 11.30 Bahasa Indonesia 

3.6 

- Mengidentifikasi ciri-ciri, 

mengklasifikasi jenis-jenis 

dan mencermati petunjuk 

pengisian teks formulir 

- Mencermati petunjuk 

pengisian pengiriman uang 

melalui bank/kantor pos 

- Mencermati petunjuk 

pengisian daftar riwayat 

hidup 

 

3.7 

- Mengidentifikasi judul 

teks nonfiksi 

- Menentukan kata kunci 

dari judul teks nonfiksi 

- Memperkirakan informasi 

teks nonfiksi dari kata 

kunci 

 



- Menentukan informasi 

teks nonfiksi dari hasil 

membaca 

- Membandingkan 

informasi teks nonfiksi 

dari hasil perkiraan dan 

membaca 

 

3.9 

- Membaca teks fiksi 

- Mengidentifikasi unsur-

unsur teks fiksi 

- Mengidentifikasi 

penokohan, perwatakan 

tokoh sesuai tuturan dan 

tindakan tokoh serta latar 

dalam teks fiksi 

- Menentukan konflik dan 

amanat dalam teks fiksi 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa, 03 Maret 

2020 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

3.6 

- Menentukan dan 

menyelesaikan masalah 

terkait luas dan volume 

bangun ruang 

- Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

debit 

3.8.  

- Menyelesaikan masalah 

pengolahan data dalam 

bentuk diagram lingkaran 

- Menentukan nilai modus, 

median, dan mean dari 

data 

- Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

pengolahan data 

09.00 – 10.00 Istirahat  



10.00 – 11.30 PKN 

3.1 

- Menyebutkan sikap-sikap 

yang sesuai dengan sila 

Pancasila 

- Pelanggaran-pelanggaran 

yang bertolak belakan 

dengan Pancasila 

- Pasal-pasal dalam UUD 

1945 yang berhubungan 

dengan pendidikan, 

kelayakan hidup warga 

bernegara dll. 

3.2 

- Mampu memberi contoh 

sikap yang berkaitan 

dengan hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab sebagai 

warga negara Indonesia 

- Mampu menyelesaikan soal 

untuk persiapan ujian  
 

 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 04 Maret 

2020 
07.00 – 08.30 IPA 

3.3 

- Menjelaskan makna 

adaptasi dan jenisnya 

- Mengidentifikasi bentuk 

adaptasi pada hewan dalam 

upaya bertahan diri dan 

memperoleh makanan 

- Mengidentifikasi bentuk 

adaptasi pada tumbuhan 

dalam upaya bertahan diri 

- Menganalisis dampak dari 

sebuah proses adaptasi 

terhadap makhluk hidup 

3.7 

- Menjelaskan anggota tata 

surya dan karakteristiknya 

- Mengamati benda-benda 

langit secara langsung 

menggunakan alat-alat yang 

sesuai atau melalui video 

tentang tata surya 

- Mengidentifikasi anggota 

Tata Surya dan 

karakteristiknya 

3.8 

- Mengamati gambar / 

video / teks bacaan 

tentang siang malam dan 

beragam musim di dunia 

- Melakukan simulasi rotasi 

dan revolusi bumi 

- Mendiskusikan dampak 



dari rotasi revolusi bumi 

dan kemiringan bumi 

terhadap garis edar 

terhadap perubahan yang 

terjadi di bumi 

- Menyimpulkan apa yang 

terjadi pada saat gerhana 

bulan dan gerhana 

matahari 

 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

3.1 

- Mengidentifikasi gambar 

pewayangan (gatotkaca dan 

pandawa) 

- Menjawab pertanyaan 

mengenai cerita gatotkaca 

3.2 

- Menyanyikan/melafalkan 

serta mengartikan 

tembang kinanti 

- Memparafrase tembang 

kinanthi 

- Menuliskan amannat 

tembang kinanti 

3.5 

- Membuat pidato 

- Menjelaskan bagian-

bagian pidato 

- Menentukan perangane 

pidato 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 05 Maret 

2020 

07.00 – 08.30 IPS 

3.1 

- Menyebutkan karakteristik 

geografis negara-negara 

yang tergabung dalam 

ASEAN 

- Menyebutkan kehidupan 

sosial budaya, ekonomi, 

politik negaranegara yang 

tergabung dalam ASEAN 

3.2 

- Mampu menyebutkan 

sikap-sikap yang dapat 

membantu Indonesia 

menjadi negara yang maju 

- Mampu menyebutkan dan 

mencari gambar di 

berbagai sumber hal yang 

berkaitan dengan dampak 

positif dan negatif dari 

modernisasi  

09.00 – 10.00 Istirahat  



10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

3.7 

-  Going to the zoo 

-  Relative pronoun 

-  Vocabulary about 

activities 

3.9 

-  Descriptive text 

-  Narrative text 

-  Conjuction 

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) 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00-
11.30 

Bahasa Arab 3.7 

- Mengidentifikasi bunyi 

huruf,kata, frasa, dan 

makna kalimat sederhana 

sesuai dengan unsur 

kebahasaan terkait topik: 

Alwaajibul Manzili 

3.6 

- Pelafalan kosa kata baru 

tentang "An Nuzhatu" 

- Menjelaskan ungkapan 

tentang tamasya dengan 

menggunakan fi'il madzi 

     

 

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

2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

 
 

 


