
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GENAP 2018-2019 
Kelas 4 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran 
 

Materi 

1. Kamis, 25 April 2019 

07.00 – 08.30 PAI 

- Melafalkan dan menulis surah 

Al-Fiil dengan makhraj yang 

benar 

- Mengartikan surah Al-Fiil 

- Menjelaskan pengertian 

malaikat 

- Menghafal nama-nama malaikat 

- Menjelaskan kisah Nabi Ibrahim 

AS dengan orang tuanya 

- Menjelaskan kisah para wali 

songo 

- Melafalkan bacaan zikir dan do'a 

setelah salat 

- Memahami ketentuan-ketentuan 

salat 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Indonesia 

- Jenis-jenis karangan 

- Definisi teks eksposisi 

- Menemukan arti dari kata kiasan 

- Menentukan unsur-unsur puisi 

- Mengidentifikasi jenis-jenis 

pantun 

- Memahami struktur pantun 

- Memahami unsur-unsur dan isi 

pengumuman 

- Menyampaikan kembali isi 

pengumuman 

- Menentukan unsur-unsur  dan 

pesan dalam legenda 

- Menemukan arti dari peribahasa 

- Menentukan tokoh-tokoh dam 

wataknya dalam dongeng 

- Menemukan kata dasar dari kata 

berawalan me-, ter-, 

- Merubah kalimat langsung 

menjadi tidak lansung 

- Membuat daftar pertanyaan 

wawancara 

- Menganilisis pola aturan laporan 

hasil wawancara 

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) 

08.30 – 09.30 Istirahat  

09.30 – 11.00 Bahasa Arab 

- Angka 1-10 dalam bahasa arab 

- Mengaplikasikan terkait angka 

1-10 untuk nomor rumah dan 

telepon 

- Menjelaskan tentang macam-

macam dhomir mufrad muzakar 

dan muannas 

- Menggunakan dhomir mufrod 

muzakar dan muannas dalam 

kalimat bahasa arab 

- Dhomir muttasil mufrod 

mudzakar 

- Pengertian dan macam-macam 

istifham dalam bahasa arab 

- Membuat kalimat sempurna 

dengan istifham 

- Pengertian dan macam-macam 

huruf jar 

- Membuat kalimat sempurna dan 

berdialog dengan menggunakan 

huruf jar 

11.00 – 13.00 Istirahat + Sholat Jum’at  

 

3. 

 

 

Senin, 29 April 2019 

07.00 – 08.30 
 

Matematika 

- Menentukan faktor bilangan dan 

kelipatan bilangan 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan faktor dan 

kelipatan bilangan 

- Bilangan prima 

- Menentukan faktor persekutuan 

dari dua bilangan 

- Menentukan Faktor Persekutuan 

Terbesar (FPB) dan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil (KPK) dari 

dua bilangan dengan 

menggunakan pohon faktor dan 

tabel 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan FPB dan KPK 

- Membaca data dalam berbagai 

bentuk sajian (tabel maupun 

diagram) 

- Menyajikan data dalam bentuk 

tabel, diagram batang, diagram 

garis dan diagram gambar 

- Menyelesaikan masalah yang 



berkaitan dengan diagram 

batang 

- Mengonversi satuan panjang 

dan berat ke satuan panjang 

dan berat lainnya 

- Melakukan pembulatan hasil 

pengukuran panjang dan berat 

benda 

- Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pembulatan 

hasil pengukuran panjang dan 

berat 

- Menyebutkan bangun ruang dan  

sifat bangun kubus dan balok 

- Menentukan jaring-jaring kubus 

dan balok 

- Mengidentifikasi benda-benda 

dan bangun datar simetris 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

- Memahami makna hubungan 

simbol dengan sila-sila 

Pancasila 

- Mengaplikasikan sila-sila 

Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari 

- Mendeskripsikan keberagaman 

suku bangsa, sosial, dan budaya 

di Indonesia 

- Menyebutkan budaya Indonesia 

yang mampu mendunia dan 

upaya pelestariannya 

- Mengidentifikasi peninggalan 

sejarah Indonesia sebagai salah 

satu sarana pemersatu bangsa 

- Mengidentifikasi keberagaman 

karakteristik individu dalam 

lingkungan tempat tinggal 

- Mendeskripsikan contoh perilaku 

toleransi antar umat beragama 

- Mengidentifikasi jenis kegiatan 

keagamaan yang dilakukan 

masyarakat sekitar 

- Mengidentifikasi perbedaan, 

menyebutkan contoh, serta 

keuntungan dan kerugian dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

dirumah, disekolah dan 

dilingkungan masyarakat 

12.00 – 13.00 Istirahat  



4. Selasa, 30 April 2019 

07.00 – 08.30 IPA 

- Siklus hidup hewan secara 

sederhana (kupu-kupu, nyamuk, 

belalang, kucing dan ayam) 

- Mendeskripsikan siklus hidup 

tumbuhan 

- Menjelaskan upaya pelestarian 

makhluk hidup dilingkungan 

sekitar 

- Mengidentifikasi pengaruh gaya 

terhadap benda 

- Memahami macam-macam gaya 

antara lain: gaya otot, gaya 

listrik, gaya magnet, gaya 

gravitasi, dan gaya gesekan dan 

pemanfaatannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

- Menganalisis pengaruh gaya 

terhadap gerak benda dan 

peristiwa dilingkungan sekitar 

- Memahami hubungan gaya dan 

gerak dengan energy 

- Mengidentifikasi berbagai 

sumber energi, perubahan 

bentuk energi, dan sumber 

energi alternatif (air, angin, 

matahari, panas bumi, bahan 

bakar organik dan nuklir) dalam 

kehidupan sehari-hari 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

- Mengungkapkan nilai-nilai luhur 

yang terdapat dalam cerita 

rakyat. 

- Menceritakan kembali isi cerita 

rakyat dengan menuliskan isi 

cerita rakyat dalam ragam 

krama 

- Teks Narasi dan Teks Deskripsi 

- Mengidentifikasi ciri-ciri, contoh 

dan isi tembang dolanan dan 

tembang gambuh 

- Mengidentifikasi bentuk dan 

penggunaan sandhangan 

aksara jawa (panyigeg wanda 

lan wyanjana) 

- Menulis kata dan kalimat 

menggunakan sandhangan 

aksara jawa 

- Mengidentifikasi berbagai 

bentuk imbuhan dalam teks 



- Mengidentifikasi awalan (ater-

ater), sisipan (seselan), akhiran 

(panambang/ panotèng), 

imbuhan gabung (konfiks) 

- Mengidentifikasi penggunaan 

dan makna imbuhan dalam kata 

dasar 

- Mengubah kata dasar menjadi 

kata berimbuhan 

- Menulis kalimat lengkap dengan 

menggunakan kata berimbuhan 

12.00 – 13.00 Istirahat  

5. Kamis, 2 Mei 2019 

07.00 – 08.30 IPS 

- Kerajaan Hindu, Buddha dan 

Islam serta pengaruhnya pada 

kehidupan masyarakat masa 

kini 

- Mengidentifikasi keberagaman 

tempat tinggal suku bangsa, 

tarian daerah, pakaian adat, 

bahasa daerah, lagu daerah dan 

alat musik daerah 

- Mengidentifikasi jenis-jenis dan 

contoh pekerjaan di lingkungan 

sekitar 

- Menjelaskan kegiatan pekerjaan 

yang ada dilingkungan sekitar 

- Menjelaskan karakteristik ruang 

dan pemanfaatan sumberdaya 

alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi 

- Mengidentifikasi pemanfaatan 

sumber daya alam hayati bagi 

kesejahteraan masyarakat 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

- Memberikan instruksi. 

- Mengidentifikasi teks prosedur 

- Auxilary 

- Memahami direction 

- Mengetahui 

kewarganegaraannya 

- Menyebutkan bahasa yang 

digunakan di seluruh dunia 

- Mengidentifikasi cuaca dan 

musim  

- Memahami struktur dan kata 

kerja pada future tense 



- Membuat kalimat dan short text 

dengan menggunakan future 

tense 

- Memahami personal 

appearance manusia 

- Mengidentifikasi degree of 

comparison 

- Memberi selamat menggunakan 

expression of congratulation 

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 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


