
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. Indikator Pencapaian Kompetensi
Melakukan penjumlahan dan pengurangan 11 sampai 20  

D. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran ini diharapkan:

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

E. Materi Pokok
Penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 20

F. 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 senang bermain disiang hari? 
Bagaimana cuaca di siang hari? Jika panas kalian cepat merasa haus tidak? 
Kalau haus apa yang kalian lakukan?
Maukah kamu membuatkan jus untuk teman-teman sepermainanmu ketika 
cuaca panas dan semua anak merasa haus?

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



b. Kegiatan Inti
Aktivitas 1
1. Guru mulai menuntun siswa tentang cara membuat Jus berdasarkan jumlah 

buah yang tersedia.

Jus yang akan dibuat itu berupa : Jus Apel, Jus Jeruk dan Jus Stroberi, 
dengan jumlah buah masing-masing; Apel ; 9 buah, jeruk 8 buah dan 
stroberi 12 buah. 

Guru membagikan kartu-kartu buah dan menuntun  siswa untuk 
menghitung jumlah buah yang ada didalam kantong buah yang dibagikan. 

Guru menyampaikan aturan 1 dalam membuat jus buah :

Untuk membuat  1 gelas jus apel dibutuhkan 3 buah apel. Untuk membuat 
1 gelas jus jeruk dibutuhkan 2 buah jeruk. Untuk membuat 1 gela jus 
stroberi dibutuhkan 4 buah stroberi.

Anak-anak diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok untuk 
memilih jus mana yang mereka sukai dan membuat berapa banyak jus itu. 
Sebelumnya guru memberi sebuah contoh. 

2. Siswa mengisi aktifitas 1 berdasarkan arahan dari guru.
3. Guru melanjutkan proses pembelajaran dengan memberi sebuah masalah 

kontekstual, jika ada 12 orang yang ingin minum jus, anak-anak diminta 
untuk membuat 12 gelas jus dari sisa buah yang dimiliki siswa tadi.  
Dengan syarat jus yang dibuat harus berdasarkan ketentuan/ aturan 1 
diatas.

Aktifitas 2 

1. Guru menuntun siswa untuk menentukan berapa banyak buah yang 
dibutuhkan untuk membuat 12 jus.

2. Berdasarkan sisa buah yang siswa miliki guru menuntun siswa untuk 
menemukan berapa buah yang dibutuhkan untuk membuat 12 jus tersebut.

3. Oleh karena buah yang tersedia untuk membuat jus tidak cukup maka guru 
menuntun siswa untuk menentukan berapa banyak buah yang dibutuhkan. 

4. Guru meminta kelompok untuk mempresentasikan jawaban didepan kelas.

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

G. Alat dan Sumber Pembelajaran



Alat:

 LCD

 LKS


