
Lampiran 1:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nama Sekolah : SDN 179 Palembang

         Mata Pelajaran           : Matematika

                                 Kelas/Semester                        : II/I

                   Alokasi waktu           : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai 500  

B. Kompetensi Dasar
Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
Mengenal nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan

D. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran ini diharapkan:

 Siswa mampu menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan

E. Materi Pokok
Penjumlahan dan pengurangan (nilai tempat)

F. Strategi Pembelajaran
1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan : PMRI
Metode   : Diskusi, penemuan terbimbing

2. Langkah-langkah:
a. Kegiatan Pendahuluan

1. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan siswa tentang lagu lihat 
“kebunku” dan mengajak siswa untuk bernyanyi bersama.

2. Guru memperlihatkan bunga plastik yang ada di dalam pot, sambil 
bercerita tentang Bu Siti Aisyah yang memiliki toko bunga dan meminta 
seliuruh siswa untuk membantu Bu Siti merangkai 10 bunga ke dalam 
sebuah pot.
Bu Siti mempunyai toko bunga. Beliau menjual bermacam-macam bunga, 
ada yang merah dan ada yang ungu. Untuk memudahkan penjualan, Ibu 



Siti merangkai bunga-bunga ke dalam pot. Masing-masing pot diisi 10 
bunga.

3. Guru membagi kelompok dan memberi tiap-tiap kelompok jumlah pot dari 
gabus dan bunga dengan jumlah yang bervariasi.
Terdapat 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 siswa. Tiap-
tiap kelompok menerima bunga dengan jumlah yang berbeda-beda, yaitu 
20, 26, 27, 33, 34, 35

b. Kegiatan Inti
Aktivitas 1
1. Siswa mulai menyusun bunga-bunga ke dalam pot gabus. Tiap pot berisi 

10. Hingga banyak bunga tidak cukup lagi untuk dirangkai ke dalam pot.
2. Guru menuliskan di papan tulis.

Banyak pot Banyak bunga yang tersisa

3. Siswa wakil dari tiap-tiap kelompok diminta ke depan untuk menuliskan 
banyak pot dan sisa bunga dari kelompok mereka.

4. Setelah itu, guru akan mulai menghubungkan dengan nilai tempat dengan 
mengganti banyak pot sebagai puluhan karena banyak bunga dalam 
masing-masing pot adalah sepuluh, dan banyak bunga yang tersisa sebagai 
satuan. Bila perlu guru membimbing dengan : “1 pot berisi 10, berarti 2 
pot berisi 20 bunga, 3 pot berisi 30 bunga.”

Puluhan Satuan Lambang bilangan 

Aktivitas 2
1. Tiga kelompok yang berdekatan digabung jadi satu sehingga sekarang 

ada 2 kelompok besar, masing-masing kelompok diberi 108 dan 113 
bunga untuk dirangkai ke dalam pot kemudian meminta mereka untuk 
meletakkan 10 pot ke dalam gerobak yang tersedia agar memudahkan 
pengiriman bunga dalam jumlah besar. Masing-masing gerobak hanya 
mampu memuat 10 pot bunga, dengan kata lain memuat 100 bunga. 



Kemudian perwakilan kelompok diminta maju ke depan untuk mengisi 
tabel berikut:

Banyak gerobak Banyak pot tersisa Banyak bunga yang tersisa

2. Setelah itu, guru akan mulai menghubungkan dengan nilai tempat 
dengan mengganti banyak gerobak sebagai ratusan,  banyak pot yang 
tersisa sebagai puluhan, dan banyak bunga yang tersisa sebagai satuan.

Ratusan Puluhan Satuan Lambang bilangan

c. Kegiatan Penutup
Guru memberi soal-soal terkait dan meminta siswa mengerjakan di buku tugas 
masing-masing.
1. 174

1 menempati nilai ....
   7 menempati nilai ...

4 menempati nilai ...
2. 283

2 menempati nilai ....
   8 menempati nilai ...

                        3 menempati nilai ...
3. 796 = .... ratusan + .... puluhan + .... satuan

= ..... + .....+ .....
= ....

4. 200 + 40 + 3 =...
5. 500 + 20 + 10 + 4+ 2 = ....

G. Alat dan Sumber Pembelajaran
Alat:

 Gabus sebagai pot

 Bunga dari lidi dan pita

 Botol minuman mineral yang dibentuk sebagai gerobak.


