
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

INFORMASI UMUM 
A. IDENTITAS MODUL 
Satuan Pendidikan :  SD Negeri 010 Balikpapan Tengah 
Jenjang sekolah :  SD 
Muatan pelajaran :  Matematika 
Fase/Kelas  :  A/1 
Materi   :  Bilangan sampai dengan 10 
Alokasi waktu  :  2 JP 
 

B. KOMPETENSI AWAL 
Memahami cara menyebutkan dan menuliskan 

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA 
Mandiri, bernalar kritis. 

D. SARANA DAN PRASARANA 

• Belajar Bersama Temanmu Matematika Untuk Sekolah Dasar Kelas 1,Penulis: Tim Gakko Tosho Penyadur: 
Wahid Yunianto. 

• Buku ESPS Matematika Untuk SD/MI Kelas 1,Penulis: Dhesy Adhalia 

• Gambar peraga,Papan tulis,sepotong keju,2 telur,2 kue 

E. TARGET PESERTA DIDIK 

• Peserta didik regular 
F. MODEL PEMBELAJARAN 

Tatap muka 
KOMPONEN INTI 
A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

• Siswa memahami tentang makna penghitungan benda melalui kegiatan menghitung jumlah benda 1 hingga 10. 
B. PEMAHAMAN BERMAKNA 

• Meningkatkan kemampuan siswa tentang cara menyebutkan dan menuliskan  

C. PERTANYAAN PEMANTIK 
Siapa yang punya pensil ? 
Ada berapa pensil yang kamu punya ? 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

❖ Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka kegiatan dengan aktifitas rutin kelas, sesuai kesepakatan kelas ( menyapa, berdoa, dan mengecek 
kehadiran ). 

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. 

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-cita 

4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagunasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat Nasionalisme. 

5. Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit materi non pelajaran seperti tokoh 
dunia, kesehatan, kebersihan, makanan/minuman sehat ,cerita inspirasi dan motivasi. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

7. Memberikan stimulus kepada siswa yang berkaitan dengan banyaknya benda. 

8. Memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik dapat mengetahui atau mempunyai tujuan belajarnya sendiri. 
(Misal: Siapa yang punya pensil? Ada berapa jumlah pensil yang kamu punya?) 

❖ Kegiatan Inti 
● Peserta didik mengamati gambar seorang ibu yang sedang membuat kue dengan anaknya. 
● Peserta didik secara mandiri  mengamati benda-benda apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut. 
● Peserta didik diberikan tugas untuk menghitung benda yang diketahuinya dari gambar. 

Misal: 
Telur ada……. 
Susu ada….. 
Stroberi ada …… 

● Setelah menghitung benda-benda dari gambar, Guru mengeluarkan beberapa benda secara konkret berupa 
sepotong keju, 2 butir telur, dan 2 buah kue.  

● Guru bertanya jawab dengan peserta didik berapa banyak benda yang dibawa oleh guru. 
● Siswa menyebutkan berapa banyak benda dan dituliskan oleh guru di papan tulis untuk cara menuliskan bilangan 

tersebut. 
● Selanjutnya Guru mensimulasikan banyak bilangan dengan jari tangan dan peserta didik mengikuti. 
● Guru membantu menuliskan bilangan yang disebutkan di papan tulis.  
● Peserta didik berlatih secara mandiri untuk mengerjakan latihan melingkari nama bilangan dan menuliskan 

lambang bilangannya. 

❖ Kegiatan Penutup 

1. Menyimpulkan pembelajaran, Dengan meminta siswa untuk mengungkapkan  pendapatnya terkait dengan 
materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2. Guru Bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam 
E. ASESMEN PENILAIAN 

Performa 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMIDIAL 
Pengayaan  :  Peserta didik dengan nilai rata-rata dan diatas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan  
                        Pengayaan. 
Remidial     :  Diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi 
      Atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. 

 

       

 

 

 Mengetahui                           Balikpapan,  02 Januari 2023 
              Kepala Sekolah                           Guru kelas 1A 
 
 
 
 
            Rotua Sianipar,S.Pd                                  Martina,S.Pd 
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LAMPIRAN 

❖ Lembar Kerja Peserta didik 
 

 

1.    

 

2.           

     Lingkari nama bilangan sesuai jumlah hewan.       
 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

❖ Jumlah soal 5 

Nilai maksimum 100 

Cara penilaian = jumlah benar   x 100 
                                            5 


