
 
 

PENGUMUMAN 
JADWAL PTS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 

        SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN  2019-2020 
Kelas 4 Reguler 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Mata Pelajaran Materi 

1. 
Senin, 02 Maret 

2020 

07.00 – 08.30 PAI 

3.5 

- Memahami Q.S. Al-Fiil. 

- Menerapkan hukum 

bacaan yang ada di surah 

Al Fiil (bacaan alif lam 

dan izhar) 

 

3.6 

- Menjelaskan pengertian 

malaikat 

- Menyebutkan jumlah 

malaikat dan Mengetahui 

tugas-tugas malaikat. 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.0 – 11.30 Bahasa Indonesia 

3.2 

- Mencermati 

keterhubungan 

antar gagasan yang 

didapat dari teks lisan, 

tulis dan visual 

 

3.3 

- Memahami cara 

menyusun pertanyaan 

wawancara 

- Memahami unsur-unsur 

Wawancara 

 

3.5 

- Menggali isi dan amanat 

puisi yang disajikan secara 

lisan 

- Menggali isi dan amanat 

puisi yang disajikan secara 

tulis 

12.00 – 13.00 Istirahat  

 

2. 

 

 

Selasa, 03 Maret 

2020 

07.0 – 08.30 
 

Matematika 

3.7 

- Mengukur panjang dan 

berat 

- Pembulatan dari 

pengukuran panjang dan 

berat 

- Soal cerita terkait dengan 

perubahan satuan panjang 

dan Berat 

 

 

 



3.8 

- Menyebutkan karakteristik 

bentuk 2D 

- Menentukan luas persegi 

- Menentukan keliling 

persegi 

- Menetukan luas persegi 

panjang 

- Menentukan keliling 

persegi panjang 

- Menentukan luas segitiga 

- Menentukan keliling 

segitiga 

- Menentukan hasil akar 

kuadrat 

- Memecahkan masalah 

yang melibatkan keliling 

dan area (persegi, persegi 

panjang, segitiga) 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 PKN 

3.1 
- Hubungan antara nilai-

nilai dan simbol Pancasila 

- Makna dan penerapan 

sila-sila 

- Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

- Garuda Pancasila sebagai 

simbol Negara Indonesia 

 
3.2 

- Memahami definisi 

keragaman karakteristik 

individu 

- Menyebutkan jenis 

keragaman karakteristik 

individu 

- Mengetahui keunggulan 

keragaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari 

12.00 – 13.00 Istirahat  

3. 
Rabu, 04 Maret 

2020 
07.00 – 08.30 IPA 

3.5 
- Menyusun sirkuit 

- Mengetahui cara kerja 

listrik 

- Mengidentifikasi model 

aliran listrik 

 

3.6 

- Mengidentifikasi sifat 

gaya magnetik 

- Memahami manfaat dari 

gaya magnet 

- Menjelajahi objek 

magnetik dan non 



magnetik 

 

09.00 – 10.00 Istirahat  

10.00 – 11.30 Bahasa Jawa 

3.3 

- Menyebutkan unsur-unsur 

intrinsik teks cerita rakyat 

- Mencermati teks cerita 

rakyat 

 

3.4 

- Menyebutkan jenis 

karangan 

- Membuat karangan 

narasi 

- Membuat karangan 

deskripsi 

3.5 

- Mengenal teks tembang 

dolanan 

- Mengenal teks tembang 

gambuh 

12.00 – 13.00 Istirahat  

4. 
Kamis, 05 Maret 

2020 

07.00 – 08.30 IPS 

3.1 
- Mengidentifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumberdaya 

alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari 

tingkatkota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

 

3.2 
- Memahami definisi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama 

- Menyebutkan contoh 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama 

- Identifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai 

identitas masyarakat 

Indonesia dan 

hubungannya dengan 

karakteristik spasial 

09.00 – 10.00 Istirahat 
 

10.00 – 11.30 Bahasa Inggris 
3.7 

- Identify how to get 

places, means of 



transport, giving 

directions and finding a 

way 

 

3.8 

- How much is/are...? 

- How does it cost? 

 

3.9 

-   Different food ingredients 

and restaurants and far 

away places and customs 

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) 

08.30 – 09.30 Istirahat  

09.30 – 11.00 Bahasa Arab 

3.1 

- Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Al unwanu 

- Menemukan makna dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Al  unwanu 

- Memahami bentuk kata, 

frase, dan kalimat 

sederhana terkait topik : Al 

unwanu 

 

3.2 

- Menemukan makna dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Al unwanu 

- Menemukan makna dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Afrodul Usrohti 

- Menemukan makna dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: Al usrotu fii baiti 

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 

  
 


