
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 bilangan sampai 500  

B. Kompetensi Dasar
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500  

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran ini diharapkan:
 Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500.

D. Materi Pokok
Penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500

E. Strategi Pembelajaran
1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan : PMRI
Metode   : Diskusi, penemuan terbimbing

2. Langkah-langkah:
a. Kegiatan Pendahuluan

1. Guru membuka pembelajaran dengan memperagakan kursi 
siswa sebagai sebuah troli dam tumpukan beberapa tas yang 
akan dipindahkan ke suatu tempat dengan kapasitas kursi 10. 

2. Guru membimbing siswa untuk memahami 
kapasitas/kemampuan troli (kursi) dalam mengangkut suatu 
barang (tas).

3. Guru membagi siswa kedalam 17 kelompok yang beranggotakan 
2-3 orang. 

4. Guru memberikan Lembar Jawaban Siswa kepada tiap-tiap 
kelompok. 



b. Kegiatan Inti
Aktivitas 1
1. Guru melanjutkan pelajaran dengan bercerita tentang menata 

buku di perpustakaan. 
Sekolah akan memindahkan letak perpustakaan, yang semula ada 
di dekat ruang keterampilan ke ruang kosong yang ada di dekat 
kantor guru. Beberapa buku telah dipindahkan, tetapi masih ada 
beberapa buku yang tersisa. Sayangnya troli yang tersedia hanya 
cukup untuk membawa 500 buku. Padahal buku yang ada lebih 
dari itu. Ada 450 buku Bahasa Indonesia, 250 buku Matematika, 
315 buku Bahasa Inggris. Bagaimana cara membawa semua buku 
tersebut?(dalam sekali membawa bisa kurang dari 500 buku)

2. Guru menuliskan informasi-informasi penting di papan tulis dan 
menjelasakan gambar yang ada pada LKS.
450 buku Bahasa Indonesia, 250 buku Matematika, 315 buku 
Bahasa Inggris. Troli yang tersedia hanya cukup untuk membawa 
500 buku.

3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi 
dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan masalah 
tersebut.

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

5. Siswa diberi kesempatan untuk mengomentari hasil jawaban 
teman dipapan tulis.

Aktivitas 2

1. Guru mengembangkan soal tersebut.
Sesampainya di perpustakaan, 450 buku Bahasa Indonesia, 250 
buku Matematika, 315 buku Bahasa Inggris tersebut akan ditata 
ke dalam rak-rak yang masih kosong. Di dalam perpustakaan 
tersebut ada sebuah  rak besar yang memuat 210 buku, sebuah rak 
sedang yang memuat 120 buku dan 2 rak kecil yang masing-
masing hanya memuat 95buku. Apakah banyak rak itu mampu 
menampung seluruh buku? Jika tidak, berapa rak lagi yang harus 
ditambahkan? 

2. Guru menambahkan informasi-informasi penting di papan tulis.
Rak besar yang memuat 210 buku, sebuah rak sedang yang 
memuat 120 buku dan 2 rak kecil yang masing-masing hanya 
memuat 95buku.



3. Siswa mengerjakan soal terlebih dahulu. Kemudian 
mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas.

4. Guru mengajak siswa untuk membandingkan tiap jawaban yang 
ada di depan papan.

c. Kegiatan Akhir 

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

F. Alat dan Sumber Pembelajaran
Alat:

 Lembar jawaban siswa.
 Lembar gambar dari masalah pada aktifitas 1 dan 2. 


