
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PTS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN  2019-2020 
Kelas 3 Reguler 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran Materi 

1. 
Senin, 02 Maret 

2020 

07.00 – 08.30 PAI 

3.5 

- Membuat contoh-contoh 

sikap dan perilaku 

tawaduk, ikhlas, dan 

mohon pertolongan 

sebagai implementasi dari 

pemahaman sifat Allah 

Qiyamuhu binafsihi, 

wahdaniyat, Qudrah, dan 

Iradah 

- Memahami makna 

tawaduk 

- ikhlas, dan memohon 

Pertolongan 

3.8 

- Membuat contoh-contoh 

sikap peduli sesama 

sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-

Kautsar 

- Memahami makna surah 

Al-kautsar 

- Membaca dan melafalkan 

QS Al Kautsar dengan 

harakat dan Makhraj yang 

benar 

- Menulis surah Al-Kautsar 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.0 – 11.30 Bahasa Indonesia 

3.1 

- Mengenal tanda baca, 

kalimat berita, kalimat 

perintah dan peribahasa 

3.2 

- Mendeskripsikan terkait 

kegiatan pada musim 

hujan dan panas 

- Menyusun paragraf 

(kalimat utama suatu 

paragraf) 

3.6 

- Mencatat isi petunjuk, 

penjelasan, cerita 

pengalaman yang 

didengarkan 

- Mengajukan pertanyaan 

sesuai petunjuk, 

penjelasan, atau cerita 

pengalaman yang 

didengar 

 



12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa, 03 Maret 

2020 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

3.7 

- Pecahan senilai dan 

pecahan campuran 

- Pembagian pada pecahan 

- Menyelesaikan soal cerita 

terkait dengan pecahan 

3.8 

- Mencari total uang 

- Memberi uang kembalian 

- Perkalian 

- Pembagian dengan 

pengelompokan 

- Pemecahan masalah uang, 

penggandaan dan 

pembagian 

 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

3.1 

- Menyebutkan simbol dan 

silasila Pancasila 

- Makna dan penerapan 

sila-sila Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.2 

- Menyebutkan kewajiban 

sebagai warga negara 

dalam kehidupan sehari-

hari di rumah 

- Menyebutkan kewajiban 

sebagai warga negara 

dalam kehidupan sehari-

hari di sekolah 

- Menyebutkan hak sebagai 

warga negara dalam 

kehidupan sehari-hari di 

rumah 

- Menyebutkan hak sebagai 

warga negara dalam 

kehidupan sehari-hari di 

sekolah 
 

 

 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 04 Maret 

2020 
07.00 – 08.30 IPA 

3.7 

- Mengidentifikasi tarikan 

dan dorongan 

- Menganalisis hasil dan 

contoh gaya 

3.8 

- Menganalisis jenis gaya 

- Memberikan contoh 

pengaruh dan penerapan 

gaya dalam kehidupan 

sehari hari 



3.9 

- Memahami indera 

manusia (sentuhan) 

- Memahami akal manusia 

(rasa) 

- Memahami akal manusia 

(bau) 

- Memahami akal manusia 

(penglihatan) 

- Memahami akal manusia 

(pendengaran) 
 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

3.1 

- Mengidentifikasi unsur-

unsur teks cerita dengan 

tepat 

- Mengidentifikasi pokok-

pokok teks cerita dan 

menjelaskan isi teks cerita 

- Menulis ukara pitakon 

dalam kalimat sederhana 

3.2 

- Menyusun kerangka 

laporan sederhana hasil 

observasi dengan tepat 

- Menyampaikan teks 

laporan sederhana hasil 

observasi 

3.4 

- Ukara pakon 

- Ukara andharan 

- Jejer wasesa lesan 

katrangan (JWLK) 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 05 Maret 

2020 
07.00 – 08.30 IPS 

3.5 
- Mengetahui jenis-jenis 

pekerjaan 

- Mengetahui tugas dari 

masingmasing pekerjaan 

dan tempatnya 

- Menganalisa dan 

membuat laporan tentang 

fenomena suatu pekerjaan 

3.6 

- Memahami jenis-jenis 

karakter yang dibutuhkan 

untuk menjadi pekerja 

yang baik 

- Mengeksplorasi korelasi 

antara karakter dalam 

pekerjaan dan tugasnya 

 



09.00 – 10.00 Istirahat 
 

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 

3.7 

- Has / Have 

3.10 

- Giving response of short 

conversation 

- Kinds of hobbies 

3.11 

- Prepositions of place 

- Use of many, much and a 

lot of 

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 – 11.00 Review Review Materi 

11.00 - 13.00 Istirahat + Sholat Jumat  

     

 

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

2. Ananda pulang pukul 13.00 WIB 

 
 

 


