
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN  2018-2019 
Kelas 3 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. Kamis, 25 April 2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Meneladani kisah Nabi Yusuf 

a.s, Nabi Syu'aib a.s, Nabi 

Ibrahim a.s, Nabi Ismail a.s 

- Mendengarkan kisah teladan 

Nabi Muhammad SAW 

- Meneladani sikap Nabi 

Muhammad SAW 

- Makna dan praktik sholat 

- Syarat dan sunnah sholat 

- Cara mensyukuri nikmat Allah 

- Lafal dan makna doa dan zikir 

sesudah sholat 

- Memperhatikan hikmah dan cara 

sholat dengan khusyuk 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Menulis pokok-pokok informasi 

yang diperoleh dengan tepat 

- Mengenal peribahasa dan arti 

- Kalimat utama suatu paragraf 

- Menyusun paragraf dari 

beberapa kalimat  

- Tanda baca dan huruf kapital 

- Mengemukakan hal-hal dan 

kejadian yang diminta secara 

runtut 

- Menjawab pertanyaan tentang 

isi dongeng, legenda, 

pengalaman, peristiwa yang 

mengesankan 

- Mengetahui unsur-unsur 

dongeng 

- Mengenal imbuhan ber 

- Mengenal sinonim dan antonym 

- Mengenal unsur-unsur surat 

pribadi 

- Menulis surat untuk kerabat 

- Menentukan ide pokok suatu 

paragraf dan menceritakannya 

kembali 

- Menyusun kalimat 

menggunakan pola SPOK 

 



- Mengenal dan menjelaskan 

lambang/simbol suatu lembaga 

- Menulis puisi 

12.00 – 13.00 Istirahat  

2. 
Jumat, 26 April 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 Review - Review materi 

11.00 – 13.00 Istirahat + Sholat Jum’at  

 

3. 

 

 

Senin, 29 April 2019 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

- Operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian 

- Menggambarkan jarum jam 

yang menunjukkan waktu 

tertentu 

- Menentukan lama suatu 

kejadian  

- Mengetahui hubungan kwantitas 

(kodi, rim, lusin, gross) 

- Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

sederhana dengan penyebut 

berbeda 

- Pecahan senilai 

- Mengetahui simetri lipat dan 

putar 

- Mengetahui sumbu simetri 

- Menghitung keliling persegi, 

persegi panjang dan segitiga 

- Membandingkan, 

mengklasifikasi dan menghitung 

besar sudut (sudut siku-siku, 

lancip, dan tumpul) 

- Menganalisis sifat dan unsur 

segitiga serta 

mengaplikasikannya pada 

bangun ruang limas segitiga 

- Menganalisis sifat dan unsur 

persegi dan persegi panjang 

serta mengaplikasikannya pada 

bangun ruang kubus dan balok 

- Membaca diagram gambar 

- Menyajikan data (tabel dan 

diagram/pictogram) 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Memahami bagian-bagian dan 

makna lambang negara "Garuda 

Pancasila"  

- Hubungan makna bagian-bagian 



di lambang negara "Garuda 

Pancasila" dengan konteks 

kehidupan sehari-hari 

- Keberagaman suku, budaya 

daerah (rumah adat, kesenian, 

lagu daerah, makanan khas, dll) 

- Pulau, provinsi, kota 

- Memahami hak dan kewajiban 

sebagai warga dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah dan sekolah 

- Memahami arti dan 

mengilustrasikan penerapan 

bersatu dalam keberagaman di 

rumah, sekolah dan masyarakat 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. Selasa, 30 April 2019 07.00 – 08.30 IPA 

- Mengidentifikasi informasi yang 

berkaitan dengan keadaan 

cuaca, perubahan cuaca, 

macam dan simbol cuaca 

- Pengaruh perubahan cuaca 

terhadap kehidupan menusia 

- Makna cuaca, musim, dan iklim 

- Mengidentifikasi informasi yang 

berkaitan dengan sumber 

energi, perubahan energi, energi 

alternatif dan penghematan 

energi 

- Mendeskripsikan hasil 

pengamatan tentang pengaruh 

energi angin dapat diubah 

menjadi energi gerak 

- Memahami berbagai cara gerak 

benda, hubungannya dengan 

energi dan sumber energy 

- Mengidentifikasi sumber energi 

dan kegunaannya 

- mengetahui macam-macam 

bentuk energi gerak 

- memahami gerak benda 

dipengaruhi oleh bentuk dan 

ukuran 

- menganalisa perubahan energi 

lain ke energi gerak 

- Mendiskripsikan kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan 

- Menjelaskan hubungan antara 

keadaan awan dan cuaca 

- Mengidentifikasi cara manusia 

dalam memelihara dan 



melestarikan alam di lingkungan 

sekitar 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Basa jawa ngoko lan karma 

- Menyampaikan keinginan 

menggunakan basa karma 

- Menceritakan pengalaman 

dengan basa jawa 

- Menentukan tokoh, watak dan 

latar dari teks wacan 

- Menulis cerita pengalaman 

menggunakan basa Jawa yang 

tepat 

- Menuliskan kalimat dengan pola 

JWLK 

- Menyanyikan dan mengetahui 

makna tembang dolanan 

- Membuat cerita berdasarkan 

tembang dolanan 

- Menulis aksara jawa dengan 

sandhangan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. Kamis, 2 Mei 2019 

07.00 – 08.30 IPS 

- Mengidentifikasi jenis-jenis 

pekerjaan  

- Memahami tujuan dari setiap 

pekerjaan dan dimana tempat 

bekerja 

- Memahami sifat yang harus di 

miliki oleh pekerja yang baik 

- Menyebutkan korelasi antara 

sifat dengan tanggung jawab 

dalam bekerja 

- Memahami sejarah dan jenis-

jenis uang 

- Memahami fungsi penggunaan 

uang 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Memahami struktur dan 

penggunaan macam-macam 

kosakata/frasa tentang 

pekerjaan  

- Menyusun kalimat dengan 

menggunakan macam-macam 

kosakata/frase tentang 

pekerjaan 

- Penggunaan macam-macam 

kosakata/frase tentang 

permainan dan kabar seseorang 

- Mendeskripsikan benda di 



sekitar kita 

- Membuat teks deskriptif tentang 

binatang 

- Memahami speech sederhana 

- Memahami struktur dan 

penggunaan berbagai macam 

kalimat perbandingan 

- Menyusun kalimat dengan 

menggunakan berbagai macam 

kalimat perbandingan 

12.00 – 13.00 Istirahat   

 

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

2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 
 

 


