
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 
Mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana

B. Kompetensi Dasar
Mengelompokkan bangun datar

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

 Siswa dapat mengelompokan dan menyusun bangun-bangun datar lewat 
permainan puzzle

 Siswa dapat mengenal bangun-bangun datar sederhana.
D. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan Melalui pembelajaran ini siswa mampu:

 Menyusun bangun-bangun datar lewat bermain puzzle tangram.

 Mengenal bangun-bangun datar sederhana

E. Materi Pokok
Bangun datar 

F. Strategi Pembelajaran
1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan : PMRI
Metode   : Diskusi, Penemuan terbimbing

2. Langkah-langkah:

a. Kegiatan Awal
1. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan menanyakan keadaan siswa, 

dan memberikan motivasi kepada siswa.
2. Siswa melakukan apersepsi dengan menanyakan siswa  bangun-bangun datar 

apa saja yang telah siswa pelajari sebelumnya.

b. Kegiatan Inti
Aktivitas 1



1. Guru membagi siswa ke dalam 15 kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. 
2. Guru menyemangati siswa untuk berkerja dalam kelompok dan menjelaskan 

bagaimana mereka akan menyusun puzzle tangram.
3. Guru memberi contoh dengan sebuah cerita pendek dan siswa menerka 

jawaban serta menyusun puzzle berdasarkan instruksi guru.

Who am I ? Siapakah aku...
Aku suka makan daging, aku tidak suka makan tumbuh-tumbuhan. Semua 
binatang yang ada didepanku adalah musuhku, tetapi aku sangat sayang 
dengan anak-anakku. Setiap kali aku melihat musuhku aku akan mengaum. 
Aummmmm ...... aummmmmmmm..... Aku adalah sang raja hutan.
Siapakah aku?
(siswa menebak nama hewan itu dan menyusun puzzle)

4. Guru membagikan Lembar Jawaban Siswa kepada tiap-tiap kelompok.
5. Guru melanjutkan pelajaran dengan tebak-tebakan nama binatang.

a) Manusia suka mendengar kicauanku yang sangat merdu. Aku  punya 
sayap dan aku bisa terbang.
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

b) Aku adalah binatang berkaki empat. Aku suka dipelihara oleh manusia. 
Kalau lapar kau akan teriak meong meong...... siapakah aku?
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

c) Aku punya sayap tapi aku tidak bisa terbang jauh. Kadang-kadang aku 
bisa suka berenang di sungai, tapi aku bukan ikan. Aku juga bertelur tapi 
aku bukan ayam. Siapakah aku?

d) Aku hidup disungai juga dilaut. Nelayan suka sekali menangkapku.Aku 
juga dipelihara oleh manusia dikolam. Siapakah aku?
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

e) Aku hidup didarat juga dilaut. Aku memiliki rumah yang selalu aku bawa 
kemana-mana. Aku pernah berlomba lari bersama dengan kelinci yang 
sombong dan aku menjadi pemenangnya. Siapakah aku?
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

f) Aku memiliki leher yang panjang sehingga aku suka makan tunas dan 
daun muda. Kalau aku ingin minum aku akan menundukkan kepalaku.
Siapakah aku?
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

g) Setiap pagi aku akan membangunkan semua anak-anak dengan berkokok. 
Siapakah aku?
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

h) Selain sapi, aku juga adalah hewan yang dikurbankan pada waktu idul 
Adha. Siapakah aku?
(Anak-anak menjawab dan menyusun puzzle)

6. Guru menekankan tentang bangun-bangun ruang sederhana dari tangram dan 
puzzle tadi.



7. Setiap kelompok diminta untuk menunjukkan hasil jawab mereka dan 
menempelkan tangram yang dibuat diruang kelas.

c. Kegiatan Akhir
a) Guru memberi kesimpulan tentang pelajaran hari ini
b) Salam.

G. Alat dan Sumber Pembelajaran
Alat:

 Lembar gambar

 Potongan tangram.

 Karton bekas

H. Sumber pembelajaran 

- Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas I, Penerbit Erlangga

- Cerita-cerita dongeng kreasi sendiri.

Palembang, 26 November 2011

Guru Mata Pelajaran,

(............................................................)


