
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nama Sekolah : SDN 179 Palembang

         Mata Pelajaran           : Matematika

                                 Kelas/Semester                        : I/I

                   Alokasi waktu           : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan 11 sampai 20  

B. Kompetensi Dasar
Melakukan penjumlahan dan pengurangan 11 sampai 20  

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran ini diharapkan:

 Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan 
pengurangan 1 sampai 20

D. Materi Pokok
Penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 20

E. Strategi Pembelajaran
1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan : PMRI
Metode   : Diskusi, penemuan terbimbing

2. Langkah-langkah:
a. Kegiatan Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran dengan tema rekreasi bersama. Guru 
memberikan pertanyaan: “Siapa yang pernah liburan? Liburan ke mana?
Bersama siapa saja? Naik apa? 

2. Guru menjelaskan kapasitas mobil dan berapa banyak orang yang dapat 
masuk dalam mobil.

3. Guru membagi para siswa menjadi 15 kelompok dengan anggota 2-3 orang 
per kelompok. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa pada tiap-tiap 
kelompok.

b. Kegiatan Inti
Aktivitas 1
1. Guru mulai bercerita tentang rekreasi bersama. 



Sekolah akan mengadakan acara rekreasi bersama ke Kebun Binatang 
Panti Kayu. Akan tetapi jumlah bis yang digunakan tidak cukup untuk 
menampung semua siswa kelas satu, ada 20 siswa yang tidak kebagian 
tempat. Untung saja ada beberapa orang tua yang bersedia meminjamkan 
mobilnya, lengkap dengan sopirnya. Ada 3 mobil sedan yang mampu 
memuat 5 orang (termasuk sopirnya), 1 mobil Innova yang mampu 
memuat 7 orang, 4 mobil BMW yang mampu menampung 4 orang, dan 2 
mobil kijang  yang mampu menampung 8 orang. Menurut kalian mobil 
siapa sajakah yang akan dipinjam? Bagilah jenis mobil dan banyak orang 
yang akan naik.

2. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya tentang cara membagi 
murid yang tidak mendapat tempat di bis ke dalam mobil-mobil yang 
dipinjamkan. 

3. Perwakilan kelompok diminta ke depan untuk menuliskan jawaban mereka
di depan papan.

4. Siswa mempresentasikan hasil jawaban mereka, bagaimana cara mereka 
menemukan jawaban mereka. Siswa lain dapat menanggapi.

5. Berdasarkan jawaban siswa, guru menanyakan pada siswa
Bilamanakah banyak mobil yang dipinjam paling banyak?
Bilamanakah banyak mobil yang dipinjam paling sedikit?
Apakah ada cara agar mobil yang dipinjam dapat pas menampung 20 
siswa?

c. Kegiatan Penutup
Guru memperjelas solusi dari masalah, dapat menggunakan tabel bila perlu 
untuk memperjelas proses penjumlahan dan pengurangan yang dilakukan.

F. Alat dan Sumber Pembelajaran
Alat:

 LCD, dan Laptop

 .Lembaran Kerja Siswa


