
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL 2018-2019 
Kelas 4 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. 
Senin 

3 Desember 2018 

07.00 – 08.30 PAI 

 

- Mengartikan surah Al 

Fatihah dan Al Ikhlas 

dengan benar 

- Menjelaskan pengertian 

sifat jaiz bagi Allah SWT 

- Menunjukkan contoh sifat 

jaiz bagi Allah SWT 

- Menjelaskan sejarah asal 

mula Nabi Adam AS  

- Menjelaskan pengertian 

rukun salat 

- Menjelaskan pengertian 

sunah salat 

- Menjelaskan asal kejadian 

Nabi Adam AS 

- Menjelaskan peristiwa 

kelahiran Nabi Muhammad 

 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia  

 

- Jenis - jenis teks paragraf 

berdasarkan Letak pikiran 

utamanya  dari suatu 

cerita 

- Langkah menemukan 

gagasan pokok dan 

gagasan utama pada teks 

paragraph 

- Teks petunjuk 

penggunaan dua alat yang 

sama dan berbeda 

- Mencari arti kata sulit dari 

teks bacaan 

- Memahami arti 

gambar/simbol (poster dan 

lambang)  

- Memahami kata baku dan 

tidak baku  

- Membuat daftar 

pertanyaan wawancara 

- Tahapan dan persiapan 

- Wawancara 

 



- Memahami macam - 

macam cerita fiksi 

- Menemukan unsur - unsur 

instrinstik dan ekstrinstik 

pada dongeng 

- Menentukan sinonim dan 

antonim kata dari teks fiksi 

- Menggali informasi baru 

pada teks non fiksi 

- Menemukan kata- kata 

sukar pada bacaan teks 

non fiksi 

- Menggunakan kata depan 

di, ke dan dari 

- Menyebutkan informasi 

yang telah didapat dari 

teks nonfiksi 

- Mengidentifikasi kalimat 

aktif dan kalimat pasif 

- Memahami definisi surat 

pribadi 

12.00 – 13.00 

 
2. 

 

Selasa 

4 Desember 2018 

07.00 – 08.30  

Matematika  

 

- Menghitung pecahan 

senilai 

- Mengubah bentuk 

pecahan  

- Melakukan penaksiran 

puluhan dan ratusan 

terdekat 

- Melakukan pembulatan 

hasil hitung dalam puluhan 

dan ratusan terdekat 

- Mengenal bangun 

segibanyak  

- Membedakan bangun 

segibanyak beraturan dan 

tidak beraturan 

- Menyebutkan sifat bangun 

datar 

- Menentukan rumus keliling 

dan luas persegi, persegi 

panjang, segitiga 

- Menentukan hasil dari 

akar pangkat dua 

- Menyelesaikan 

permasalahan yang 

melibatkan keliling dan 

luas daerah (persegi, 

persegipanjang, segitiga) 



- Mengidentifikasi rusuk-

rusuk sejajar, rusuk-rusuk 

yang berpotongan dan 

berhimpit 

- Menggambar dan 

menjelaskan sifat-sifat 

garis-garis sejajar, 

berpotongan, dan 

berhimpit 

- Menyelesaikan 

permasalahan yang 

melibatkan hubungan 

antar garis (sejajar, 

berpotongan, dan 

berhimpit) 

- Menentukan satuan baku 

pengukuran sudut 

- Menggunakan busur 

derajat untuk mengukur 

sudut pada bidang datar 

- Menggunakan pengukuran 

sudut dengan busur 

derajat untuk 

menyelesaikan masalah 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN  

 

- Sistem pemerintahan  

  Pusat 

- Lembaga di sistem 

pemerintahan pusat 

- Tugas dan wewenang 

lembaga di sistem 

pemerintahan pusat 

- Mengetahui tugas 

lembaga-lembaga di 

pemerintahan pusat:  

- Lembaga Legislatif (MPR, 

DPR, DPD)  

- Lembaga Eksekutif 

(Presiden, Wakil Presiden) 

- Lembaga Yudikatif (MK, 

MA, KY)  

- Lembaga Eksaminatif 

(BPK)  

- Memahami makna 

hubungan simbol dengan 

sila-sila Pancasila 

- Pelaksanaan kewajiban 

dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam 



kehidupan sehari-hari 

- Mengidentifikasi 

keberagaman suku 

bangsa, social dan budaya 

12.00 – 13.00 

3. 
Rabu 

5 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPA  

 

- Sifat-sifat bunyi 

- Pembagian telinga luar,  

  tengah dan dalam 

- Kegunaan dan cara  

  merawat masing- 

  masing bagian indra 

  pendengaran 

- Sumber energy, 

perubahan bentuk energy 

dan energi alternatif 

- Mengidentifikasi hubungan 

antara bentuk dan fungsi 

bagian tubuh hewan 

- Mengidentifikasi bentuk 

dan fungsi bagian-bagian 

tumbuhan  

- Menjelaskan sifat-sifat 

cahaya 

- Mengidentifikasi jenis-jenis 

cermin dan sifat bayangan 

- Menjelaskan bagian-

bagian dan fungsi indera 

penglihatan 

- Mengidentifikasi gangguan 

dan cara merawat indera 

penglihatan 

- Menjelaskan jenis dan 

fungsi alat optik 

- Mengidentifikasi sumber 

daya alam berdasarkan 

jenis, sifat dan proses 

- Menjelaskan pemanfaatan 

dan pengolahan sumber 

daya alam 

- Mengidentifikasi dampak 

pengambilan sumber daya 

alam dan upaya 

pelestariannya 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa  - Mengidentifikasi teks 

geguritan berdasarkan 

tema 

- Menjelaskan struktur dan  



 ciri-ciri geguritan 

- Menemukan pokok-pokok  

  isi geguritan 

- Menjelaskan kata-kata 

sulit teks geguritan 

- Ciri-ciri teks dialog 

(Pacelathon)  

- Tata krama dalam 

berdialog 

- Menyusun teks dialog 

sesuai tema dan ragam 

bahasa 

- Mengungkapkan isi teks 

nonsastra tentang tradisi 

secara tertulis dalam 

ragam karma 

- Menceritakan kembali isi 

teks nonsastra tentang 

tradisi dengan ragam 

karma 

- Menyampaikan tanggapan 

isi teks nonsastra tentang 

tradisi Jawa dengan 

ragam karma 

- Mengenal dan 

mengidentifikasi 

sandhangan swara 

- Menulis kalimat sederhana 

berhuruf Jawa yang 

mengandung sandhangan 

swara 

- Membaca teks berhuruf 

Jawa yang mengandung 

sandhangan swara 

12.00 – 13.00 

4. 
Kamis 

6 Desember 2018 

07.00 – 08.30 IPS  - Letak geografis Indonesia 

- Pengaruh letak geografis 

Indonesia 

- Menganalisis bentuk-

bentuk interaksi manusia 

dengan lingkungan 

- Menjelaskan pengaruh 

interaksi manusia 

terhadap pembangunan 

sosial  

- Mengamati interaksi sosial 

dan hasil-hasil 

pembangunan di 



lingkungan masyarakat 

- Menjelaskan peran 

ekonomi dalam upaya 

menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di 

bidang sosial dan budaya 

untuk memperkuat 

kesatuan dan persatuan 

bangsa. 

- Menyebutkan faktor-faktor 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia 

- Menyebutkan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya 

09.00 – 10.00  Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris - Menggunakan kata kerja 

yang berbentuk past tense 

- Mengidentifikasi date and 

time dengan tepat 

- Memahami perbedaan 

plural and singular 

- Menyebutkan benda- 

benda di kelas 

- Menggunakan preposition 

dengan tepat  

- Menyebutkan makanan 

favorite 

- Mengungkapkan tindak 

tutur berterima kasih, 

meminta maaf, melarang, 

memuji, mengajak dengan 

santun 

- Membedakan penggunaan 

some and any 

- Menyebutkan bagian-

bagian tubuh 

- Mengekspresikan rasa 

sakit pada bagian-bagian 

tubuh 

- Memberi advice dengan 

should and shouldn't 

- Membuat kalimat 

menggunakan present 



tense 

- Membuat kalimat 

menggunakan adverb of 

frequency. 

- Menyebutkan aktivitas-

aktivitas setelah sekolah 

12.00 – 13.00 

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  

10.00 – 11.30 Bahasa Arab - "Ta'rifu bi Nnafsi" 

- "Al adawatu Madrosah"  

- Macam-macam dhomir 

- Isim mufrod mudzakar, 

isim 

  mufrod muannas, dan isim  

  'alam 

- Kosa kata baru tentang 

"Ashabul mihna" 

- Ungkapan tentang profesi 

dengan menggunakan 

isim isyarah dan dhamir 

 

 
 Catatan : 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


