
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SD Negeri 21 Palembang
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IV/1
Pokok Bahasan : Menentukan Kelipatan dan faktor Bilangan
Waktu : 2 x 35 Menit

Standar Kompetensi 

2. Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah.

Kompetensi dasar :

2.1 Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan.

2.2 Menentukan kelipatan dan faktor bilangan 

2.3 menentukan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor bilangan 

2.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK

Tujuan pembelajaran

Siswa memiliki kemampuan untuk :

- Menentukan kelipatan dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan.

- Menentukan KPK

Sarana belajar

- Fotokopi LKS untuk aktifitas siswa.

- Buku: Matematika untuk SD dan MI kelas IV. Department of National Education. 2008

- Celengan , uang koin Rp.200, Rp. 500, lem, marker. 

Metode Pembelajaran 

Pendekatan PMRI, diskusi, kerja kelompok dan presentasi 

Aktifitas Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit)

 Guru memberi salam

1. Guru memberi motivasi kepada siswa dan beberapa peraturan tentang kegiatan yang 

akan berlangsung di kelas selanjutnya. (Cerita tentang manabung, ayo kita menabung)



2. Guru membagi siswa dalam enam kelompok,pembagian kelompok di sertai pembagian 

tugas anggota dan penunjukkan ketua

2. Kegiatan inti (55 minutes)

 Guru memberikan arahan dan memberi tahu siswa berapa waktu yang akan mereka 

gunakan untuk bekerja sama.

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan peragaan dengan celengan 

dan uang koin yang diberikan.

 Guru memberikan celengan dan uang koin yang terdiri dari pecahan uang Rp.200 dan 

Rp.500 . Guru memulai permainan dengan membagi celengan (ditempel nama kelompok 

di depannya ) di setiap meja.

 Guru memberi aturan menabung kepada siswa dengan manabung sebanyak 1 koin sesuai 
nominal kelompok dalam waktu 1 hari, di hari kedua ditabung juga 1 koin sesuai nominal 
kelompok, hal ini berlangsung sebanyak 10 kali  menabung (hari ke-11 berhenti 
manabung.

 Guru memberi LKS (Aktifitas I)kemudian di isi siswa selanjutnya guru meminta siswa 
untuk menuliskan jawaban akhir (kelipatan dari masing-masing kelompok) dipapan tulis.

 Guru menuntun siswa untuk menemukan arti kelipatan.
 Selanjutnya guru memanggil  ketua kelompok  200 dan 500, dari situ guru membimbing 

siswa menemukan pengertian dari kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan 
terkecil.

 Bersama sama dengan guru, siswa menyimpulkan apa itu kelipatan dan kelipatan 
persekutuan.

 Guru memberikan latihan kepada siswa.

3. Kegiatan Penutup (15 menit)

 Guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan.

 Guru memberikan tugas individu. 

 Salam

           Palembang, 20 September 2011
Kepala Sekolah SD Negeri 21 Palembang

NIP. 

Guru,

1. Yoso 



2. Sylvana N Sumarto  (…………………..)
3. Christi Matitaputty  (…………………..)


