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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Sekolah    :   SD PUSRI Palembang 

Mata Pelajaran   :   Matematika 

Kelas/Semester   :   I/1 

Materi Pokok    :   Operasi Hitung Bilangan  

Standar Kompetensi  : Melakukan Penjumlahan dan Pengurangan  

Bilangan sampai 20 

Time Alokasi Waktu   :  2 x 30’ 

_________________________________________________________________________ 

A. Kompetensi Dasar 

Melakukan penjumlahan dan pengurangan  bilangan sampai 20 

B. Indikator 

1. Mendefinisikan makna dan lambang penjumlahan 

2. Melakukan penjumlahan sampai dengan 20 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menuliskan dan menggunakan simbol  penjumlahan. 

2. Siswa diberikan Lembar Latihan, Siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan 

bilangan sampai 20. 

D. Material 

Penjumlahan bilangan sampai 20 

E. Sumber  

1. Buku Siswa IP PMRI  

2.   Lembar latihan 

F. Alat dan Bahan 

1. Manik-manik 

2. Daun 

G. Pendekatan Pembelajaran  : 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

H. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Guru memotivasi siswa dengan melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

konteks trans musi (guru menanyakan apakah siswa pernah naik trans musi dan 

kemudian meminta salah satu dari siswa tersebut menceritakan pengalamannya. 

Setelah itu guru menanyakan lagi pada siswa tersebut mengenai jumlah 

penumpangnya. Dan adakah penumpang lain yang naik di halte berikutnya. Guru 

menanyakan pada siswa apakah banyaknya penumpang bertambah?) 
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c. Apersepsi: Guru menanyakan kembali mengenai penuumlahan bilangan sampai 10 

dengan dikaitkan dengan cerita transmusi (contoh: Nah, sekarang seandainya ada 2 

penumpang di dalam trans musi terus naik 4 penumpang, kira-kira berapa banyak 

penumpangnya sekarang?) 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan konteks trans musi (Guru mensimulasikan kejadian bertambahnya 

penumpang dalam bus trans musi. Dalam hal ini guru bertindak/berperan sebagai sopir 

trans musi sedangkan siswa berperan sebagai penumpang dan calon penumpang. 

Pertama-tama guru menceritakan bahwa trans musi sedang berhenti di halte “PTC” 

kemudian meminta beberapa siswa untuk naik. Guru melanjutkan cerita bahwa trans 

musi akan bergerak menuju halte “Pasar 16” sambil menyanyikan lagu berikut: 

“ Ayo naik Trans Musi brrmmmm ... brrmmmm.... 

Siapa hendak naik ..... 

Ke PTC... Pasar enam belas... 

Bolehlah naik dengan percuma... 

Ayo kawanku lekas naik... 

Trans musi tak berhenti lama ....” 

Ketika sampai di halte 16, guru meminta beberapa siswa lagi untuk naik, kemudian 

menanyakan pada siswa berapa jumlah penumpang yang baru naik dan berpa jumlah 

total penumpang yang ada?  

Catatan: guru menanyakan juga mengani alasan jawaban siswa dan dari mana 

mereka memperoleh jawaban tersebut. 

Kegiatan konteks trans musi ini dilakukan sebanyak 3 kali permainan (fleksible). 

b. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil (1 kelompok terdiri dari 4 

orang). Kemudian setiap kelompok mendapatkan satu tangkai daun. 

c.  Seorang siswa diminta untuk maju ke depan dan mengambil beberapa daun/manik-

manik dan menghitungnya, kemudian menuliskan banyak daun/manik-manik yang 

diambil di papan tulis. 

d. Guru meminta seorang siswa yang lain untuk mengambil daun/manik-manik dan 

menghitungnya, kemudian menuliskan banyak daun/manik-manik yang diambil di 

papan tulis. 

e. Seorang siswa lainnya menghitung total daun yang diambil dari kedua temannya tadi. 

Dalam hal ini guru sudah mulai mengenalkan tanda + . 

f. Secara berkelompok siswa diminta untuk mengambil daun berjumlah 12, kemudian 

meminta teman lain dalam kelompoknya untuk mengambil beberapa daun tersebut 

dan mengitungnya. Selanjutnya siswa menghitung sisa daun yang ada di tangannya. 

Kemudian meminta mereka menjumlahkan kembali.  
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g. Guru menanyakan hasil kerja dari salah satu kelompok,lalu membandingkan hasil 

kerja dari kelompok lainnya. 

h. Siswa mengerjakan lembar latihan.  

3. Penutup 

a. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan pelajaran hari ini. 

b. Guru meminta siswa melakukan refleksi pelajaran hari ini 

c. Siswa diminta mempelajari materi berikutnya mengenai pengurangan. 

 

I. Evaluasi 

1. Aktivitas kelompok 

2. Lembar latihan siswa 

3. Partisipasi siswa 

     

Mengetahui,           Palembang, 14 September 2011 

Kepala Sekolah   Tim PMRI 

 SD YSPP PT PUSRI Palembang 

  


