
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester   : III/ I 

Alokasi Waktu      :  2x35 menit ( 1 Pertemuan) 

 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

1.1 Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka. 

 

III. INDIKATOR 

1. Melakukan operasi penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 

2. Melakukan operasi penjumlahan dengan teknik menyimpan. 

3. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan. 

4. Melakukan operasi pengurangan tanpa teknik meminjam. 

5. Melakukan operasi pengurangan dengan teknik meminjam. 

6. Mengurangkan bilangan dengan dua bilangan lain. 

7. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. 

8. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran 

dan pengurangan. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat melakukan operasi penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 

2. Siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dengan teknik menyimpan. 

3. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan. 

4. Siswa dapat melakukan operasi pengurangan tanpa teknik meminjam. 



5. Siswa dapat melakukan operasi pengurangan dengan teknik meminjam. 

6. Siswa dapat mengurangkan bilangan dengan dua bilangan lain. 

7. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. 

8. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi 

hitung campuran dan pengurangan. 

 

V. DAMPAK PENGIRING 

Setelah pembelajaran Matematika pada materi operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan, diharapkan semua siswa dapat melakukan penjumlahan dan 

pengurangan tiga angka serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

VI. MATERI PEMBELAJARAN 

Operasi Hitung Penjumlahan dan Pengurangan 

 

VII. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

No. 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Pengorganisasian 

Siswa Waktu 

Pendidikan 

Budaya 

Karakter 

Bangsa 

Pendidik

an 

Kewira-

usahaan 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam 

kemudian berdoa bersama dan 

mengabsen siswa. 

 Memberikan motivasi, 

mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran, dan 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

 Bertanya jawab tentang 

pelajaran terakhir yang dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya. 

 

K 

 

 

K 

 

 

 

 

K 

 

 2 menit 

 

 

 2 menit 

 

 

 

 

  2 menit 

 

 

Religius, 

disiplin, 

kreatif, 

mandiri, rasa 

ingin tahu, 

dan 

komunikatif 

 

Mandiri, 

berorientasi 

pada 

tindakan, 

dan 

kepemimpi

nan 



2. Kegiatan Inti (50 menit) 

 Eksplorasi 

 Semua siswa mendengarkan 

penjelasan guru cara 

melakukan penjumlahan tanpa 

teknik menyimpan dengan 

cara bersusun pendek. 

 Guru memberikan contoh cara 

melakukan penjumlahan tanpa 

teknik menyimpan dengan 

cara bersusun panjang. 

 Siswa memperhatikan dan 

aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Elaborasi 

 Guru menunjuk beberapa 

siswa untuk mengerjakan soal 

di depan kelas. 

 Guru membenahi jawaban 

siswa yang kurang benar dan 

membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. 

 Guru memberikan soal di 

papan tulis. 

 Siswa diminta mengerjakan 

soal tersebut di buku tugas. 

 Konfirmasi  

 Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

 

 

K 

 

 

 

 

K 

 

 

 

K 

 

 

 

I 

 

 

K 

 

 

 

K 

 

I 

 

 

 

K 

 

 

 

 5 menit 

 

 

 

 

 5 menit 

 

 

 

 3 menit 

 

 

 

 5 menit 

 

 

 4 menit 

 

 

 

 4 menit 

 

10 menit 

 

 

 

 4 menit 

 

 

 

Jujur, disiplin, 

kerja keras, 

kreatif, 

mandiri, rasa 

ingin tahu, 

dan 

komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur, disiplin, 

kerja keras, 

kreatif, 

mandiri, rasa 

ingin tahu, 

komunikatif, 

dan tanggung 

jawab 

 

 

Kerja keras, 

kreatif, 

 

 

Mandiri 

dan 

berorientas

i pada 

tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri, 

kreatif, 

berorientas

i pada 

tindakan, 

dan kerja 

keras 

 

 

Mandiri, 

kreatif, 

berorientas

i pada 



dipahami. 

 Pembahasan lembar tugas. 

 Guru bersama siswa bertanya 

jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan 

penguatan, dan menyimpulkan 

materi pelajaran. 

 Memotivasi siswa untuk 

meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

 

K 

K 

 

 

 

 

K 

 

 4 menit 

 4 menit 

 

 

 

 

 2 menit 

mandiri, rasa 

ingin tahu, 

komunikatif, 

dan tanggung 

jawab 

tindakan, 

dan kerja 

keras 

3.  Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Guru bersama-sama siswa 

membuat catatan/rangkuman. 

 Tindak lanjut (guru memberikan 

tugas rumah). 

 Guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

 Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

 

K 

 

I 

 

 

K 

 

K 

 

 4 menit 

 

 2 menit 

 

 

 2 menit 

 

 2 menit 

 

Jujur, kerja 

keras, kreatif, 

mandiri, 

komunikatif, 

rasa ingin 

tahu, 

tanggung 

jawab dan 

religius 

 

Berorientasi 

pada 

tindakan, 

kepemimpi

n-an, dan 

kerja keras 

 

 

VIII. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode Inquiry 

 Reading Aloud (Strategi Membaca dengan Keras) 

 Small Group Discussion (Diskusi Kelompok Kecil) 

 

 



IX. SUMBER/BAHAN BELAJAR 

 Buku Matematika SD kelas III 

 Narasumber (guru) 

 Media cetak (majalah, surat kabar) 

 Media elektronik (internet, televisi, radio) 

 Perpustakaan 

 

X. PENILAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,      ............., ............... 20.... 

Kepala Sekolah     Guru Kelas 

 

 

 

Musta’in, S.Pd.I     Sulastriningsih 



SOAL EVALUASI  

 

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

KELAS    : III ( TIGA ) 

MATERI  : OPERASI HITUNG 

 

NAMA SISWA  : ……. 

KELAS   : III ( TIGA ) 

NO ABSEN   : ……. 

 

Pilihlah Jawaban a,b, c atau d yang palin benar! 

1. 403, 405, 407, ..., .... 

Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah .... 

a. 408, 409  c. 409, 410 

b. 409, 411  d. 410, 412 

2. Bilangan 815 dibaca .... 

a. delapan satu lima c. delapan ratus lima belas 

b. delapan ratus lima d. delapan belas lima 

3.    4.213 

       3.825 + 

       .......... 

Hasil penjumlahan bilangan di atas adalah .... 

a. 7.038   c. 8.038 

b. 7.380   d. 8.830 

4.   8.652 

      4.741 + 

      .......... 

Hasil pengurangan bilangan di atas adalah .... 

a. 3.111   c. 4.911 

b. 3.911   d. 4.119 

 



5.   Nilai dari 843 + 276 - 425 adalah .... 

a. 509   c. 649 

b. 529   d. 694 

6.   Hasil penjumlahan 4.326 dan 3.147 adalah .... 

a. 7.273   c. 7.374 

b. 7.354   d. 7.473 

7. 84 × 6 = ... 

a. 504   c. 524 

b. 514   d. 534 

 

8.   938 : 7 = .... 

a. 118   c. 134 

b. 128   d. 154 

9. (3 × 8) + (7 × 8) = .... 

a. 24   c. 80 

b. 56   d. 104 

10. Enam lembar uang seribuan dan tiga keping uang lima ratusan senilai dengan . 

. . . 

a. Rp 1.500  c. Rp 6.000 

b. Rp 3.000  d. Rp 7.500 

 

11. Andi mempunyai kelereng sebanyak 236 butir, kemudian ayah 

membelikannya lagi 352 butir,  jumlah kelereng Andi sekarang adalah … 

a. 888   c. 688 

b. 588   d. 488 

 

12. 9658 dapat dibaca … 

a. Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh delapan 

b. Sembilan ribu enam  ratus lima puluh delapan 

c. Sembilan ribu lima puluh delapan 

d. Sembilan ribu tujuh ratus  delapan 



13. Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh dapat dituliskan … 

a. 9.687    c. 9.698 

b. 9.677    d. 9.679 

 

14. 7 ribuan + 6 ratusan + 8 puluhan + 9 satuan = … 

a. 7.589     c. 7.689 

b. 8.689     d. 8.569 

 

15. Nilai 8 pada bilangan 5.869 adalah … 

a. satuan    c. puluhan 

b. ribuan    d. ratusan 

16. Nilai tempat ribuan pada bilangan 5.647 adalah … 

a. 7     c. 6 

b. 5     d.  4 

17. 9.682 adalah hasil penjumlahan bilangan 6.578 dengan … 

a.  3.265    c. 3.104 

b. 3.204    d. 3.404 

18. 698 – 356 adalah … 

a. 442    c. 242 

b. 342    d. 341 

19. Andin mempunyai koleksi bros sebanyak 154 buah, setelah diberikan kepada 

Sasa, Koleksi Andin tinggal 56 buah bros, jumlah bros yang diberikan kepada 

Sasa adalah … 

a. 56    c. 89 

b. 72    d. 98 

20. Nilai tempat angka 7 pada bilangan 8.756 adalah … 

a. ribuan    c. Ratusan 

b.puluhan    d.satuan 

 

 














