
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL 2018-2019 
Kelas 3 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin 

3 Desember 2018 

07.00 – 08.30  PAI  - Makna Q.S. an-Nasr dan 

al-Kausar 

- Pengertian, ciri-ciri dan 

cara meningkatkan sifat 

terpuji (mandiri, tanggung 

jawab, percaya diri)  

- Memberikan contoh sikap 

bersyukur 

- Pengertian dan bukti 

tentang Allah Maha Esa 

dan Maha Pencipta 

- Mengartikan dan 

menyebutkan perilaku-

perilaku yang merupakan 

bukti keimanan kita 

kepada Asmaul Husna: al-

Wahhab, al-‘Alim, dan as-

Sami‘ 

- Pengertian dan contoh 

perilaku tawaduk, ikhlas, 

dan mohon pertolongan 

- Menyebutkan contoh sikap 

peduli terhadap sesama 

sebagai implementasi 

pemahaman Q.S. al-

Kausar 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30  Bahasa Indonesia  - Teks berisi petunjuk 

pembuatan sesuatu  

- Menyebutkan tokoh dan 

perwatakan tokoh  dalam 

cerita 

- Memahami isi teks 

bacaan/cerita, menjawab 

pertanyaan sesuai isi 

bacaan 

- membuat kesimpulan dari 

isi teks/cerita 

- Penggunaan imbuhan me- 

- Memahami kalimat 

perintah dan kalimat tanya 

 



- Membuat puisi 

berdasarkan gambar  

- Antonim dan sinonim  

- Ungkapan arti kata 

- Peribahasa 

- Memberikan tanggapan 

dan saran terhadap suatu 

masalah 

- Ungkapan kagum 

- Surat pribadi dan unsur-

unsurnya 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 
2. 

 

Selasa 

4 Desember 2018 

07.00 – 08.30  

 Matematika  

- Bilangan Cacah (operasi 

hitung dan sifat operasi 

hitung) 

- Mengenal pecahan 

sederhana (1/2, 1/4, 1/3, 

1/6)  

- Membaca dan menulis 

lambang pecahan biasa 

berdasarkan gambar 

- Membandingkan pecahan 

menggunakan garis 

bilangan 

- Mengubah pecahan biasa 

menjadi pecahan desimal 

(penyebut 10 dan 100) 

- Menjumlahkan pecahan 

menggunakan penyebut 

yang sama 

- Membaca data dari 

diagram gambar 

- Mengetahui satuan 

panjang dalam kehidupan 

sehari-hari 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30  

 PKN  

- Hubungan antara simbol 

dan sila-sila Pancasila 

serta penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari 

- Memahami perbedaan 

kewajiban dan hak 

- Mengidentifikasi kewajiban 

dan hak sebagai anggota 

keluarga dan warga 

sekolah 

- Memahami macam-

macam Bahasa daerah 

dan perbedaan agama di 



Indonesia 

- Memahami arti persatuan 

dalam keberagaman di 

sekolah 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu 

5 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPA  

 

- Ciri-ciri makhluk hidup 

(tumbuh dan berkembang 

biak pada manusia, hewan 

dan tumbuhan) 

- Hal-hal yang 

mempengaruhi perubahan 

pada makhluk hidup 

- Perkembangbiakan dan 

daur hidup hewan  

- Memahami sifat-sifat, 

perubahan sifat benda dan 

kegunaan perubahan 

benda dalam kehidupan 

sehari- hari 

- Menyebutkan macam dan 

sumber energi  

- Mengetahui perubahan 

wujud benda 

- Memahami macam-

macam perubahan cuaca 

- Pengaruh kondisi 

lingkungan (perubahan 

cuaca) terhadap 

kesehatan, dan upaya 

menjaga kesehatan 

lingkungan 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa  - Cerita singkat tentang 

tokoh wayang dan 

perwatakannya 

- Memahami isi bacaan dan 

menjawab pertanyaan 

sesuai isi bacaan  

- Menyusun karangan 

berdasarkan gambar 

tunggal 

- Pola kalimat jejer wasesa 

lesan keterangan  

- Membuat kalimat tanya  

- Teks cerita tentang suatu 

peristiwa 

- Tembang Macapat: 

Pucung 



- Melengkapi dan 

menceritakan isi 

percakapan. 

- Aksara Jawa lan 

sandhangan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis 

6 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPS  - Kenampakan alam dan 

kenampakan alam buatan 

serta manfaatnya bagi 

kehidupan manusia 

- Menyebutkan perilaku 

manusia yang dapat 

merusak lingkungan 

- Menyebutkan dan 

menjelaskan cara-cara 

melestarikan lingkungan 

alam dan buatan  

- Mengetahui dan 

menggambarkan denah 

lingkungan rumah dan 

sekolah 

- Menyebutkan contoh 

kerjasama di lingkungan 

rumah, sekolah, dan desa 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris - Telling Time and Date 

- Present continuous tense 

- Memahami struktur dan 

penggunaan macam-

macam kosakata/frase 

Kalimat perintah dan 

larangan  

- Menyusun kalimat dengan 

menggunakan macam-

macam kosakata/frase 

kalimat perintah dan 

larangan 

- Menyusun kalimat dengan 

menggunakan macam-

macam kosakata/frase 

pakaian, kesukaan/ 

ketidaksukaan 

- Menyusun kalimat dengan 

menggunakan macam-

macam kosakata/frase 

keluarga dan 

mendeskripsikan 

seseorang  



- Preposition 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. 
Jum’at 

7 Desember 2018 

07.00 – 08.30 BTQ - Memahami dan 

melafalkan huruf hijaiyah 

dan Tajwid (sesuai jilid At-

Tartil) 

09.00 – 10.00  Istirahat  

   

 
 Catatan : 

1.  Apabila terjadi perubahan jadwal tersebut diatas,  kami akan memberitahukan lebih lanjut. 
2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

 
 
 
 

 
 

 
 


