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MENGHITUNG KELIPATAN SAMBIL MENABUNG

(Laporan  Observasi Pertama)

A. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pendidikan matematika 

realistik menekankan kepada konstruksi dari konteks benda-benda konkrit sebagai 

titik awal bagi siswa guna memperoleh konsep matematika. Kegunaan dari benda-

benda konkrit ini sendiri untuk menjembatani proses berpikir sisiwa untuk ada 

dalam proses matematisasi konkret ke abstrak, dengan demikian siswa perlu 

diberi kesempatan untuk mengkontruksi dan menghasilkan matematika dengan 

cara dan bahasa mereka sendiri. Sejalan dengan hal ini maka sebagai calon guru

khusunya yang membidangi matematika kami berusaha untuk melakukan desain 

pembelajaran dengan mengintegrasikan PMRI.

Beranjak dari hal diatas maka sebagai salah satu sekolah yang telah bergabung 

menjadi sekolah mitra PMRI di kota Palembang adalah SD Negeri 21 Palembang 

selama ini telah melakukan proses pembelajaran matematika dengan pendekatan 

PMRI. Pada tanggal 20 September 2011, kami mendapat kesempatan untuk 

melakukan penelitian terhadap pembelajaran dengan pendekataan PMRI.

Seminggu sebelum kami mengajar dikelas kami melakukan diskusi bersama 

dengan guru PMRI di sekolah tersebut. Pokok bahasan kelipatan dan faktor 

bilangan adalah konsep baru yang akan dipelajari siswa pada minggu itu dan 

materi sebelumnya yang dipelajari siswa adalah menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan uang. Beranjak dari apa yang telah dipelajari oleh siswa 

sebelumnya maka kami melakukan desain pembelajaran bersama dengan  guru. 

Kami bersepakat untuk mengajarkan materi Kelipatan Persekutuan terkecil (KPK) 

dengan melakukan kegiatan menabung. Goal kita pada pertemuan ini adalah 

siswa dapat memahami pengertian kelipatan, kelipatan persekutuan dan 

menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua buah bilangan. Kegiatan 
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menabung ini kami desain dengan terlebih dahulu memperkenalkan apa itu 

kelipatan suatu bilangan lewat kegiatan menabung dengan jumlah yang tetap 

selama 10 hari. Setelah itu siswa diarahakan untuk menemukan kelipatan 

persekutuan suatu bilangan dari nilai dua tabungan yang berbeda dan pada tahap 

selanjutnya siswa akan dituntun untuk mencapai bentuk formal dari kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK). Dengan memperhatikan kegiatan menabung ini 

sebagai starting point dari pembelajaran KPK maka kegiatan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek dari konteks kegiatan menabung  terhadap 

pembelajaran KPK.

B. DESIGN RESEARCH 

Dalam mendesain pembelajaran KPK ini kami memperhatikan karakteristik dalam 

design research. Akker et al (2006) merumuskan  design research sebagai suatu 

metodologi yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 

1. Interventionist nature: design research bersifat fleksibel karena desain 

aktivitas pembelajaran dapat diubah selama penelitian untuk mengatur 

situasi pembelajaran.

2. Process oriented: Desain berdasarkan rencana pembelajaran dan alat atau 

perangkat yang digunakan untuk membantu pembelajaran tersebut.

3. Reflective component: Setelah implementasi desain aktivitas pembelajaran, 

konjektur dari tiap analisa proses pembelajaran di bandingkan dengan 

proses pembelajaran yang sebenarnya.

4. Cyclic character: adanya proses evaluasi dan revisi. Proses pembelajaran 

yang sebenarnya digunakan sebagai dasar untuk merivisi aktivitas 

berikutnya.

5. Theory oriented: desain berdasarkan teori harus berhubungan dengan uji 

coba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya.

Dengan berpedoman pada karakteristik design research diatas maka desain 

pembelajaran KPK dengan pendekatan PMRI nantinya akan diterapkan dalam 
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aktifitas-aktifitas menghitung tabungan, sambil mengiring siswa menuju konsep 

kelipatan bilangan  terkecil. 

1. Tahap I : Preliminary Design

Pada tahap ini dilakukan suatu kajian literatur mengenai topik pembelajaran KPK, 

hal ini disesuaikan dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dan 

silabus sekolah. Kajian juga dilakukan terhadap pendidikan matematika realistik 

sehingga dapat dibentuk suatu konjektur/dugaan terhadap strategi dan cara 

berpikir sisiwa dalam aktifitas pembelajaran. Selanjutnya dilakukan diskusi antara 

peneliti dengan guru terhadap kondisi kelas berupa pengaturan siswa dalam 

kelompok, dan keperluan pengajaran berupa alat dan bahan yang digunakan pada 

pembelajaran dan penyesuaian jadwal. Selanjutnya sebagai peneliti juga peneliti

kami mengembangkan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan aktifitas-

aktifitas siswa. Kami menyusun konjektur dalam pembelajaran dengan tujuan 

untuk mengantisipasi cara berpikir siswa yang muncul dan berkembang pada saat 

pembelajaran. Konjektur ini dapat diatur dan direvisi selama proses pembelajaran.

Beberapa aktifitas didesain berdasarkan lintasan belajar dan proses berpikir siswa 

yang dihipotesa. Diharapkan lintasan belajar ini dapat menggiring siswa 

mengalami sendiri pembelajaran yang memenuhi karakteristik PMRI.  proses 

yang diharapakan dalam desain ini dapat dilihat pada iceberg dibawah ini.
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     Gambar 1. Iceberg Kelipatan Persekutuan Terkecil

Untuk menuntun siswa memahami konsep Kelipatan Persekutan Terkecil ini 

maka kami menyusun beberapa aktifitas yang bertujuan untuk menjembatani 

pikiran siswa pengetahuan informal siswa menuju pengetahuan formal. Secara 

rinci aktifitas pembelajaran menabung sambil menghitung jumlah tabungan ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan seputar kegiatan menabung 

kemudian kemudian siswa akan dibagi dalam 6 kelompok dan masing-

masing kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa. Tiap kelompok diminta 

untuk bekerja bersama-sama mengisi LKS, celengan dan beberapa uang 

Perhitungan 
formal KPK

Model for

Model of

Konteks kegiatan 
menabung
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koin yang diberikan oleh peneliti. Setelah mengisi LKS maka siswa akan 

diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Tujuan dari aktifitas ini adalah untuk melihat kemampuan siswa dalam 

melihat pola yang terbentuk dari jumlah tanbungan yang sama setiap 

harinya. Sehingga diharapkan muncul kalimat dari siswa bahwa dengan 

menabung setiap hari dengan jumlah yang sama maka nilai tabungan itu 

merupakan suatu kelipatan dari jumlah tabungan mereka setiap hari atau 

dengan kata lain mereka dapat menyimpulkan kelipatan itu sama dengan 

penjumlahan yang berulang. 

Konjektur :

Pada awal pembelajaran

Guru bertanya kepada siswa terkait hal-hal yang berhubungan dengan 

menabung, kemudian guru bertanya kepada siswa apakah mereka pernah 

melakukan kegiatan menabung dan bagaimana juga untuk apa mereka 

menanbung.

 Apakah ada diantara anak-anak yang senang menyisihkan uang? 

Kata senang yang digunakan disini bertujuan untuk membuat 

siswa berpikir bawa kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan keinginan dan kemauan pribadi siswa. 

Kemungkinan jawaban siswa: senang, dan tidak senang, lebih 

senang jajan.

 Kira-kira dimana anak-anak akan menyisikan atau menyimpan 

uang itu?

Kata kira-kira digunakan agar menuntun semua siswa yang tidak 

senang menyisihkan uang untuk ikut berpikir dimana mereka akan 

menyimpan uang itu? 

Kemungkinan jawaban siswa : di bank, dilemari atau dicelengan.

 Ada yang bersedia mempraktekan bagaimana kegiatan menabung 

itu?
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Guru memberi instruksi dalam kegiatan ini dan 

meminta siswa untuk mempraktekan ini agar siswa memahami 

bagaimana mereka akan melakukan kegiatan manabung dengan 

benar didalam kelompok. 

Kemungkinan jawaban siswa: mau, dan tidak mau

Pada lembaran kerja siswa guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan 

menabung secara bersama

setiap harinya. 

Dalam 6 kelompok kecil tadi, 3 kelompok di bagikan uang koin 200 dan 

diharuskan menabung 200 tiap 

diharuskan menabung 500 tiap harinya.

dalam kelompok masing

LKS berupa sebuah tabel dibawah ini :

Tabel 1 (Untuk kelompok 1, 3, dan 5

per hari).

Hari ke-

Hari 1

Hari 2

Hari 3

Hari 4

Guru memberi instruksi dalam kegiatan ini dan tujuan dari guru 

meminta siswa untuk mempraktekan ini agar siswa memahami 

bagaimana mereka akan melakukan kegiatan manabung dengan 

benar didalam kelompok. 

Kemungkinan jawaban siswa: mau, dan tidak mau

Pada lembaran kerja siswa guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan 

menabung secara bersama-sama sambil menghitung jumlah tabungan mereka 

Dalam 6 kelompok kecil tadi, 3 kelompok di bagikan uang koin 200 dan 

diharuskan menabung 200 tiap harinya sedangkan 3 kelompok yang lain 

diharuskan menabung 500 tiap harinya. Sambil melakukan kegitan menabung 

kelompok masing-masing, guru meminta siswa untuk mengisi lembaran 

LKS berupa sebuah tabel dibawah ini :

Tabel 1 (Untuk kelompok 1, 3, dan 5 yang menabung dengan jumlah 200

Uang di dalam celengan Nilai mata uang

200 rupiah

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

Page 6

tujuan dari guru 

meminta siswa untuk mempraktekan ini agar siswa memahami 

bagaimana mereka akan melakukan kegiatan manabung dengan 

Kemungkinan jawaban siswa: mau, dan tidak mau

Pada lembaran kerja siswa guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan 

sama sambil menghitung jumlah tabungan mereka 

Dalam 6 kelompok kecil tadi, 3 kelompok di bagikan uang koin 200 dan 

harinya sedangkan 3 kelompok yang lain 

melakukan kegitan menabung 

mengisi lembaran 

yang menabung dengan jumlah 200 rupiah

Nilai mata uang

200 rupiah

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah
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Hari 5

Hari 6

Hari 7

Hari 8

Hari 9

Hari 10

Tabel 2 (Untuk kelompok 2, 4, dan 6 yang menabung dengan jumlah 

per hari).

Hari ke-

Hari 1

Hari 2

........ rupiah

........ 

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

Tabel 2 (Untuk kelompok 2, 4, dan 6 yang menabung dengan jumlah 

Uang di dalam celengan Nilai mata uang

200 rupiah

........ rupiah

Page 7

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

........ rupiah

Tabel 2 (Untuk kelompok 2, 4, dan 6 yang menabung dengan jumlah 500 rupiah 

Nilai mata uang

200 rupiah

........ rupiah
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Hari 3 ........ rupiah

Hari 4 ........ rupiah

Hari 5 ........ rupiah

Hari 6 ........ rupiah

Hari 7 ........ rupiah

Hari 8 ........ rupiah

Hari 9 ........ rupiah

Hari 10 ........ rupiah

Tabel diatas bertujuan untuk membawa pikiran siswa dan perlahan-lahan 

diharapkan siswa menyadari kegiatan yang mereka lakukan sebagai suatu 

kelipatan atau penjumlahan berulang dari nilai tabungan mereka. 

Kemungkin jawaban siswa dalam mengisi tabel diatas:

 Siswa dapat dengan benar mengisi semua tabel. 
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Siswa ini memiliki pemahaman yang baik dan dapat melakukan proses 

menabung dengan benar serta akan mampu melihat pola dan memunculkan 

kata kelipatan. . 

 Siswa dapat mengisi sebagian dari tabel

Siswa ini masih binggung dengan kegiatan tabungan yang dilakukan dan 

belum dapat melihat konsep kelipatan dari kegiatan ini.

 Siswa tidak dapat mengisi dengan benar semua tabel diatas

Siswa ini belum memiliki pemahaman tentang aktifitas menabung yang harus 

mereka lakukan dan  belum mampu melihat konsep kelipatan bilangan yang 

terbentuk nantinya. 

Menjelaskan jawaban.

Pada waktu semua siswa telah selesai bekerja dalam kelompok guru menunjuk 

perwakilan dari kelopok 200 dan kelompok 500 untuk maju kedepan kelas dan 

menuliskan jawaban mereka dipapan tulis, secara mendatar siswa mendata jumlah 

tabungan mereka dipapan tulis. Berdasarkan hasil jawaban dipapan tulis guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati sambil  memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pikiran siswa untuk menemukan istilah 

kelipatan. Setelah itu guru akan menuntun siswa untuk melihat jumlah tabungan 

yang sama sebagai kelipatan persekutuan suatu bilangan lewat pendataan 

nilai/jumlah tabungan setiap hari dipapan tadi. 

Beberapa jawaban siswa yang mungkin yaitu :

 Siswa dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dituliskan 

dalam tabel dan menemukan konsep kelipatan sebagai suatu penjumlahan 

berulang. Siswa seperti ini telah mampu memahami konsep kelipatan dengan 

baik,

 Siswa dapat memberikan jawaban yang belum sesuai dengan apa yang 

dituliskan dalam tabel, dan belum dapat menemukan konsep kelipatan itu 

sendiri. 
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 Siswa belum dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang di 

tulisakna dalam tabel. Siswa ini belum memiliki pemahamanan tentang 

konsep kelipatan.

Diskusi kelas

Kegiatan selanjutnya setelah siswa mempresentasikan adalah diskusi kelas. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengekplorasi pemahaman siswa terhadap jawaban 

mereka pada LKS dan juga meluruskan setiap jawaban siwa yang masih 

mengambang sehingga pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

pada akhir diskusi guru mengarahkan pikiran siswa untuk membuat kesimpulan 

berdasarkan pembelajaran yang telah berlangsung. Diskusi disini lebih ditekankan 

pada menemukan arti kelipatan dari jumlah tabungan/pendataan tabungan, 

menemukan kelipatan persekutuan suatu bilangan  dengan memperhatikan nilai/ 

jumlah tabungan yang sama dari kelompok yang berbeda, dan menemukan 

kelipatan persekutuan yang terkecil dari dua tabungan tadi.

2. Tahap II : Teaching Experiment 

Desain pembelajaran ini telah diimplementasikan pada SD Negeri 21 Palembang 

pada tanggal 20 September 2011 di kelas IV A  dengan jumlah siswa yang hadir 

pada hari itu adalah sebanyak 26 orang siswa.Sebagai apersepsi guru memulai 

pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyan; Apakah ada diantara 

anak-anak yang senang menyisihkan uang?,kira-kira dimana anak-anak akan 

menyisikan atau menyimpan uang itu? adakah yang bersedia mempraktekan 

bagaimana kegiatan menabung itu? Kegiatan ini bertujuan untuk menuntun siswa 

ke arah melakukan kegiatan menabung. Setelah salah seorang siswa maju kedepan 

melakukan simulasi menabung, guru memberikan ketentuan bagaimana mereka 

harus menabung didalam kelompok kemudian membagi kelopok dalam 6 

kelompok kecil. Aturan menabung yaitu: siswa diharuskan untuk menabung satu 

koin setiap harinya.  Kelompok 1,3, dan 5 akan menabung  dengan jumlah 200 

rupiah setiap hari sedangkan kelompok 2,4 dan 6 akan menabung dengan jumlah 

tabungan 500 rupiah tiap harinya. Setelah siswa berada dalam kelompoknya 



Christi Matitaputty Page 11

masing-masing guru membagi celengan dan uang koin (sesuai dengan nama 

kelompoknya yang ditempelkan di depan celengan tersebut).

Gambar  2. Siswa melakukan simulasi kegiatan menabung (kiri), celengan-

celengan kelompok yang diberi nama berdasarkan jumlah nominal tabungan 

(kanan).

Selanjutnya guru memberikan waktu 15 menit untuk siswa bekerja dalam 

kelompok mengisi lembar kerja berdasarkan aturan yang telah diberikan guru 

sebelumnya. Selaku peneliti sekaligus observer kami berperan melihat aktifitas 

siswa dan memberikan penjelasan kepada siswa yang belum memahami aturan 

yang telah disampaikan guru. 

Gambar 3. Siswa mengisi LKS dengan menggambar keping uang di LKS sesuai 

dengan aturan yang diberikan guru (kiri), antusias siswa dalam bekerja di 
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kelompok mengisi LKS dambil melakukan kegiatan menabung dan menghitung 

tabungan (kanan)

Setelah 15 menit berlalu guru mengecek kembali semua kelompok dan ada satu 

kelompok yang belum selesai melakukan kegiatan menabung sambil mengisi 

LKS, sehingga kelompok yang telah selesai memberikan semangat kepada 

kelompok ini. Dalam proses diskusi kelompok mengerjakan LKS kami mendapat 

sebuah temuan dimana siswa pada kelompok 2 dapat langsung mengisi LKS tanpa 

melakukan proses menabung dikarenakan mereka melihat pola bilangan yang 

terbentuk adalah suatu kelipatan bilangan. Dengan demikian kelompok ini 

menggunakan strategi dengan terlebih dahulu menuliskan jumlah tabungan 

(kolom sebelah kanan LKS) setelah itu menggambar banyaknya koin yang mereka 

tabung berdasarkan jumlah tabungan yang mereka tulis sebelumnya (kolom 

sebelah kiri LKS). Kelompok ini merupakan kelompok lebih dulu selesai 

dibandingkan kelompok lainnya. Setelah semua siswa selesai bekerja maka guru 

memberi kesempatan kepada perwakilan kelompok 3 dan 6 untuk melakukan 

presentasi didepan kelas. Kedua siswa ini maju dan menuliskan jawaban 

kelompok dengan cara mendata nilai tabungan siswa setiap harinya (pendataan 

jumlah tabungan setiap hari ini ditulis secara horisontal). Kedua kelompok 

menulis dengan benar jumlah tabungan mereka setiap hari.
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Gambar 4. Perwakilan siswa dari kelopok 200 mennuliskan jumlah tabungan nya 

setiap hari (kiri), perwakilan siswa dari kelompok 500 menuliskan jumlah 

tabungannya setiap hari (kanan)

Langkah selanjutnya setelah siswa menuliskan jawaban secara terurut didepan 

maka guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melihat dengan cermat 

apakah terdapat jumlah tabungan yang sama antara kedua kelompok ini. Beberapa 

siswa yang menjawab ada yang sama dan yang lainnya menjawab tidak ada yang 

sama. Disini guru lebih menekankan lagi dan meminta siswa yang menjawab yang 

tidak sama itu untuk maju kedepan kelas dan memperhatikan jawaban yang 

ditulis. Siswa ini menyadari dan melihat ada beberapa nilai tabungan yang sama 

sehingga guru memintanya untuk melingkari nilai tabungan yang sama antara 

kedua kelompok itu. Setelah melingkari nilai tabungan yang sama itu maka siswa 

dan guru sepakat untuk menyebutnya sebagai kelipatan persekutuan. Salah 

seorang siswa diminta maju didepan kelas untuk menuliskan kelipatan 

persekutuan dari 200 dan 500 yaitu 1000 dan 2000. Lewat pemahaman akan 

kelipatan persekutuan inilah guru menuntun siswa untuk menemukan kelipatan 

persekutuan terkecil dari tabungan kelompok yaitu 1000. 

Gambar 5. Siswa melingkari nilai tabungan yang sama (kiri) proses menemukan 

KPK dari nilai tabungan kelompok (kanan)
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Gambar 6. Hasil jawaban siswa kelompok 200
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Jawaban siswa pada LKS diatas merupakan representasi dari keenam kelompok.

Dalan mengisi LKS, terlihat kemampuan siswa yang beragam. Ada yang cepat 

menangkap pola kelipatan sehingga mereka tidak perlu memperagakan dengan 

celengan lagi, tetapi ada pula yang tetap harus menggunakan celengan sampai 

dengan hari kesepuluh. Tetapi secara umum, seluruh siswa mampu mengisi LKS 

dengan benar.

Aktifitas selanjutnya guru membawa pikiran siswa ke bentuk formal matematika 

dimana guru tidak lagi menggunakan nilai uang yang gunakan tadi akan tetapi 

guru hanya mengambil angka 2 dan 5 untuk membawa siswa memahami konsep 

kelipatan persekuruan terkecil. 

Dengan demikian guru meminta siswa mendata kelipatan dari 2 dan 5 dipapan 

tulis, setelah mendata, siswa yang lain diberi kesempatan untuk melingkari 

kelipatan yang sama antara kedua bilangan tadi (kelipatan persekutuan). Pada 

Gambar 7.  Hasil jawaban siswa kelompok 500
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aktifitas ini siswa sangat antusias dimana semua siswa berebutan untuk maju 

melingkari  kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Proses ini menggiring siswa 

untuk kembali mengamati dari semua kelipatan persekutan yang dilingkari tadi 

siswa dituntun untuk melihat kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil. Semua 

siswa secara bersama-sama menjawab kelipatan persekutan bilangan yang terkecil 

itu adalah 10. Guru memperkenalkan kepada siswa bahwa kepipatan pesekutan 

terkecil itulah yang disebut dengan KPK. Sehingga KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 

Gambar 8. Antusias siswa untuk merebut spidol guru untuk mendapatkan 

kesempatan  melingkari kelipatan persekutuan 2 dan 5 (kiri), siswa melingkari 

kelipatan persekutuan dan menuliskan KPK dari 2 dan 5 (kanan)

Ketika semua siswa sudah mampu memahami KPK maka guru memberikan 

beberapa soal sederhana untuk mengecek pemahaman siswa tentang konsep 

kelipatan persekutuan terkecil yang baru saja mereka pelajari. Dalam 

menyelesaikan soal-soal ini siswa tidak lagi dibantu dengan alat peraga namun 

siswa sendiri bekerja secara individual mengerjakan beberapa soal latihan. Semua 

siswa tampak antusias dalam mengerjakan soal-soal latihan. Beberpa siswa

menggunakan strategi berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan untuk 

menghitung kelipatan. 
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Gambar 9. Beberapa hasil jawaban siswa

Gambar 10. Siswa menggunakan jari-jari tangan untuk menghitung kelipatan. 

Setelah siswa bekerja maka kami memeriksa pekerjaan siswa dan memberikan 

nilai. Soal-soal latihan ini tidak lagi didiskusikan dikarenakan waktu yang 

terbatas, sehingga dari hasil pekerjaan siswa ini dapat kami simpulkan sebagian 

besar siswa telah mengerti KPK dengan benar dan beberapa siswa masih 

melakukan kesalahan dalam menghitung kelipatan, siswa-siswa ini dipanggil 

untuk melihat dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses pembelajaran diakhiri 

dengan bersama guru siswa membuat kesimpulan dan para siswa mengakui 

senang dengan pembelajaran dihari ini, selanjutnya guru memberikan tugas 

kepada semua siswa. 
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3. Tahap III  : Retrospective analysis

Setelah proses pembelajaran selesai maka kami melakukan refleksi bersama 

dnegan guru kelas (Pak Yoso). Sebagai hasil refleksi Pak Yoso menyimpulkan 

apa yang diajarkan kami sudah baik dan siswa senang serta memahami dengan 

benar konsep kelipatan, kelipatan persekutuan dan menentukan KPK dari dua 

buah bilangan. Menurut kami, siswa belum dapat memberikan jawaban secara 

formal namun apa yang mereka sampaikan dapat kami simpulkan bahwa siswa 

dapat memahami arti dari kelipatan, kelipatan persekutuan dan KPK dengan 

pemahaman mereka sendiri. Untuk meningkatkan pemahaman siswa maka guru 

akan memberikan lebih banyak latihan dipertemuan berikutnya. 

Sesuai dengan lima karakteristik design research  yang dikemukakan oleh Akker,

maka penelitian ini telah berlangsung dengan berpedoman pada rencana 

pembelajaran (RPP), alat atau perangkat berupa celengan dan unag koin. Setelah 

diimplementasi, desain aktivitas pembelajaran, konjektur telah dianalisa dan di 

bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk proses evaluasi 

dan revisi, kami hanya melakukan evaluasi sedangkan untuk revisi tidak kami 

lakukan, hal ini dikarenakan proses pembelajaran hanya terjadi dalam satu 

pertemuan. 

C. PENUTUP 

Berdasarkan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

konteks kegiatan menabung memberi efek positif bagi siswa sehingga siswa 

mampu memahami konsep kelipatan secara lebih real. Cara ini dapat membatu  

siswa memahami konsep KPK secara efektif.



MENGHITUNG KELIPATAN SAMBIL MENABUNG

(Laporan  Observasi Pertama)



A. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik menekankan kepada konstruksi dari konteks benda-benda konkrit sebagai titik awal bagi siswa guna memperoleh konsep matematika. Kegunaan dari benda-benda konkrit ini sendiri untuk menjembatani proses berpikir sisiwa untuk ada dalam proses matematisasi konkret ke abstrak, dengan demikian siswa perlu diberi kesempatan untuk mengkontruksi dan menghasilkan matematika dengan cara dan bahasa mereka sendiri. Sejalan dengan hal ini maka sebagai calon guru khusunya yang membidangi matematika kami berusaha untuk melakukan desain pembelajaran dengan mengintegrasikan PMRI.



Beranjak dari hal diatas maka sebagai salah satu sekolah yang telah bergabung menjadi sekolah mitra PMRI di kota Palembang adalah SD Negeri 21 Palembang selama ini telah melakukan proses pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI. Pada tanggal 20 September 2011, kami mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap pembelajaran dengan pendekataan PMRI. Seminggu sebelum kami mengajar dikelas kami melakukan diskusi bersama dengan guru PMRI di sekolah tersebut. Pokok bahasan kelipatan dan faktor bilangan adalah konsep baru yang akan dipelajari siswa pada minggu itu dan materi sebelumnya yang dipelajari siswa adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan uang. Beranjak dari apa yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya maka kami melakukan desain pembelajaran bersama dengan  guru. Kami bersepakat untuk mengajarkan materi Kelipatan Persekutuan terkecil (KPK) dengan melakukan kegiatan menabung. Goal kita pada pertemuan ini adalah siswa dapat memahami pengertian kelipatan, kelipatan persekutuan dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua buah bilangan. Kegiatan menabung ini kami desain dengan terlebih dahulu memperkenalkan apa itu kelipatan suatu bilangan lewat kegiatan menabung dengan jumlah yang tetap selama 10 hari. Setelah itu siswa diarahakan untuk menemukan kelipatan persekutuan suatu bilangan dari nilai dua tabungan yang berbeda dan pada tahap selanjutnya siswa akan dituntun untuk mencapai bentuk formal dari kelipatan persekutuan terkecil (KPK). Dengan memperhatikan kegiatan menabung ini sebagai starting point dari pembelajaran KPK maka kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari konteks kegiatan menabung  terhadap pembelajaran KPK.



B. DESIGN RESEARCH 

Dalam mendesain pembelajaran KPK ini kami memperhatikan karakteristik dalam design research. Akker et al (2006) merumuskan  design research sebagai suatu metodologi yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 

1. Interventionist nature: design research bersifat fleksibel karena desain aktivitas pembelajaran dapat diubah selama penelitian untuk mengatur situasi pembelajaran.

2. Process oriented: Desain berdasarkan rencana pembelajaran dan alat atau perangkat yang digunakan untuk membantu pembelajaran tersebut.

3. Reflective component: Setelah implementasi desain aktivitas pembelajaran, konjektur dari tiap analisa proses pembelajaran di bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya.

4. Cyclic character: adanya proses evaluasi dan revisi. Proses pembelajaran yang sebenarnya digunakan sebagai dasar untuk merivisi aktivitas berikutnya.

5. Theory oriented: desain berdasarkan teori harus berhubungan dengan uji coba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya.



Dengan berpedoman pada karakteristik design research diatas maka desain pembelajaran KPK dengan pendekatan PMRI nantinya akan diterapkan dalam aktifitas-aktifitas menghitung tabungan, sambil mengiring siswa menuju konsep kelipatan bilangan  terkecil. 



1. Tahap I	 : Preliminary Design

		

Pada tahap ini dilakukan suatu kajian literatur mengenai topik pembelajaran KPK, hal ini disesuaikan dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dan silabus sekolah. Kajian juga dilakukan terhadap pendidikan matematika realistik sehingga dapat dibentuk suatu konjektur/dugaan terhadap strategi dan cara berpikir sisiwa dalam aktifitas pembelajaran. Selanjutnya dilakukan diskusi antara peneliti dengan guru terhadap kondisi kelas berupa pengaturan siswa dalam kelompok, dan keperluan pengajaran berupa alat dan bahan yang digunakan pada pembelajaran dan penyesuaian jadwal. Selanjutnya sebagai peneliti juga peneliti kami mengembangkan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan aktifitas-aktifitas siswa. Kami menyusun konjektur dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mengantisipasi cara berpikir siswa yang muncul dan berkembang pada saat pembelajaran. Konjektur ini dapat diatur dan direvisi selama proses pembelajaran.



Beberapa aktifitas didesain berdasarkan lintasan belajar dan proses berpikir siswa yang dihipotesa. Diharapkan lintasan belajar ini dapat menggiring siswa mengalami sendiri pembelajaran yang memenuhi karakteristik PMRI.  proses yang diharapakan dalam desain ini dapat dilihat pada iceberg dibawah ini.
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     Gambar 1. Iceberg Kelipatan Persekutuan Terkecil



Untuk menuntun siswa memahami konsep Kelipatan Persekutan Terkecil ini maka kami menyusun beberapa aktifitas yang bertujuan untuk menjembatani pikiran siswa pengetahuan informal siswa menuju pengetahuan formal. Secara rinci aktifitas pembelajaran menabung sambil menghitung jumlah tabungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan seputar kegiatan menabung kemudian kemudian siswa akan dibagi dalam 6 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa. Tiap kelompok diminta untuk bekerja bersama-sama mengisi LKS, celengan dan beberapa uang koin yang diberikan oleh peneliti. Setelah mengisi LKS maka siswa akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Tujuan dari aktifitas ini adalah untuk melihat kemampuan siswa dalam melihat pola yang terbentuk dari jumlah tanbungan yang sama setiap harinya. Sehingga diharapkan muncul kalimat dari siswa bahwa dengan menabung setiap hari dengan jumlah yang sama maka nilai tabungan itu merupakan suatu kelipatan dari jumlah tabungan mereka setiap hari atau dengan kata lain mereka dapat menyimpulkan kelipatan itu sama dengan penjumlahan yang berulang. 



Konjektur :

Pada awal pembelajaran

Guru bertanya kepada siswa terkait hal-hal yang berhubungan dengan menabung, kemudian guru bertanya kepada siswa apakah mereka pernah melakukan kegiatan menabung dan bagaimana juga untuk apa mereka menanbung.

· Apakah ada diantara anak-anak yang senang menyisihkan uang? 

Kata senang yang digunakan disini bertujuan untuk membuat siswa berpikir bawa kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan keinginan dan kemauan pribadi siswa. 

Kemungkinan jawaban siswa: senang, dan tidak senang, lebih senang jajan.

· Kira-kira dimana anak-anak akan menyisikan atau menyimpan uang itu?

Kata kira-kira digunakan agar menuntun semua siswa yang tidak senang menyisihkan uang untuk ikut berpikir dimana mereka akan menyimpan uang itu? 

Kemungkinan jawaban siswa : di bank, dilemari atau dicelengan.

· Ada yang bersedia mempraktekan bagaimana kegiatan menabung itu?

Guru memberi instruksi dalam kegiatan ini dan tujuan dari guru meminta siswa untuk mempraktekan ini agar siswa memahami bagaimana mereka akan melakukan kegiatan manabung dengan benar didalam kelompok. 

Kemungkinan jawaban siswa: mau, dan tidak mau

Pada lembaran kerja siswa guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan menabung secara bersama-sama sambil menghitung jumlah tabungan mereka setiap harinya. 

Dalam 6 kelompok kecil tadi, 3 kelompok di bagikan uang koin 200 dan diharuskan menabung 200 tiap harinya sedangkan 3 kelompok yang lain diharuskan menabung 500 tiap harinya. Sambil melakukan kegitan menabung dalam kelompok masing-masing, guru meminta siswa untuk mengisi lembaran LKS berupa sebuah tabel dibawah ini :

Tabel 1 (Untuk kelompok 1, 3, dan 5 yang menabung dengan jumlah 200 rupiah per hari).

		Hari ke-

		Uang di dalam celengan

		Nilai mata uang



		Hari 1



		





		 200 rupiah



		Hari 2



		 





		........ rupiah



		Hari 3





		

		........ rupiah



		Hari 4





		

		........ rupiah



		Hari 5





		

		........ rupiah



		Hari 6





		

		........ rupiah



		Hari 7





		

		........ rupiah



		Hari 8





		

		........ rupiah



		Hari 9





		

		........ rupiah



		Hari 10





		

		........ rupiah







Tabel 2 (Untuk kelompok 2, 4, dan 6 yang menabung dengan jumlah  500 rupiah per hari).

		Hari ke-

		Uang di dalam celengan

		Nilai mata uang



		Hari 1



		





		 200 rupiah



		Hari 2



		 







		........ rupiah



		Hari 3





		

		........ rupiah



		Hari 4





		

		........ rupiah



		Hari 5





		

		........ rupiah



		Hari 6





		

		........ rupiah



		Hari 7





		

		........ rupiah



		Hari 8



		

		........ rupiah



		Hari 9





		

		........ rupiah



		Hari 10





		

		........ rupiah







Tabel diatas bertujuan untuk membawa pikiran siswa dan perlahan-lahan diharapkan siswa menyadari kegiatan yang mereka lakukan sebagai suatu kelipatan atau penjumlahan berulang dari nilai tabungan mereka. 

Kemungkin jawaban siswa dalam mengisi tabel diatas:

· Siswa dapat dengan benar mengisi semua tabel. 

Siswa ini memiliki pemahaman yang baik dan dapat melakukan proses menabung dengan benar serta akan mampu melihat pola dan memunculkan kata kelipatan. . 

· Siswa dapat mengisi sebagian dari tabel

Siswa ini masih binggung dengan kegiatan tabungan yang dilakukan dan belum dapat melihat konsep kelipatan dari kegiatan ini.

· Siswa tidak dapat mengisi dengan benar semua tabel diatas

Siswa ini belum memiliki pemahaman tentang aktifitas menabung yang harus mereka lakukan dan  belum mampu melihat konsep kelipatan bilangan yang terbentuk nantinya. 



Menjelaskan jawaban.

Pada waktu semua siswa telah selesai bekerja dalam kelompok guru menunjuk perwakilan dari kelopok 200 dan kelompok 500 untuk maju kedepan kelas dan menuliskan jawaban mereka dipapan tulis, secara mendatar siswa mendata jumlah tabungan mereka dipapan tulis. Berdasarkan hasil jawaban dipapan tulis guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati sambil  memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pikiran siswa untuk menemukan istilah kelipatan. Setelah itu guru akan menuntun siswa untuk melihat jumlah tabungan yang sama sebagai kelipatan persekutuan suatu bilangan lewat pendataan nilai/jumlah tabungan setiap hari dipapan tadi. 

Beberapa jawaban siswa yang mungkin yaitu :

· Siswa dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam tabel dan menemukan konsep kelipatan sebagai suatu penjumlahan berulang. Siswa seperti ini telah mampu memahami konsep kelipatan dengan baik,

· Siswa dapat memberikan jawaban yang belum sesuai dengan apa yang dituliskan dalam tabel, dan belum dapat menemukan konsep kelipatan itu sendiri. 

· Siswa belum dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang di tulisakna dalam tabel. Siswa ini belum memiliki pemahamanan tentang konsep kelipatan.

Diskusi kelas

Kegiatan selanjutnya setelah siswa mempresentasikan adalah diskusi kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekplorasi pemahaman siswa terhadap jawaban mereka pada LKS dan juga meluruskan setiap jawaban siwa yang masih mengambang sehingga pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. pada akhir diskusi guru mengarahkan pikiran siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan pembelajaran yang telah berlangsung. Diskusi disini lebih ditekankan pada menemukan arti kelipatan dari jumlah tabungan/pendataan tabungan, menemukan kelipatan persekutuan suatu bilangan  dengan memperhatikan nilai/ jumlah tabungan yang sama dari kelompok yang berbeda, dan menemukan kelipatan persekutuan yang terkecil dari dua tabungan tadi.

2. Tahap II	 : Teaching Experiment 

Desain pembelajaran ini telah diimplementasikan pada SD Negeri 21 Palembang pada tanggal 20 September 2011 di kelas IV A  dengan jumlah siswa yang hadir pada hari itu adalah sebanyak 26 orang siswa.Sebagai apersepsi guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyan; Apakah ada diantara anak-anak yang senang menyisihkan uang?,kira-kira dimana anak-anak akan menyisikan atau menyimpan uang itu? adakah yang bersedia mempraktekan bagaimana kegiatan menabung itu? Kegiatan ini bertujuan untuk menuntun siswa ke arah melakukan kegiatan menabung. Setelah salah seorang siswa maju kedepan melakukan simulasi menabung, guru memberikan ketentuan bagaimana mereka harus menabung didalam kelompok kemudian membagi kelopok dalam 6 kelompok kecil. Aturan menabung yaitu: siswa diharuskan untuk menabung satu koin setiap harinya.  Kelompok 1,3, dan 5 akan menabung  dengan jumlah 200 rupiah setiap hari sedangkan kelompok 2,4 dan 6 akan menabung dengan jumlah tabungan 500 rupiah tiap harinya. Setelah siswa berada dalam kelompoknya masing-masing guru membagi celengan dan uang koin (sesuai dengan nama kelompoknya yang ditempelkan di depan celengan tersebut).















Gambar  2. Siswa melakukan simulasi kegiatan menabung (kiri), celengan-celengan kelompok yang diberi nama berdasarkan jumlah nominal tabungan (kanan).



Selanjutnya guru memberikan waktu 15 menit untuk siswa bekerja dalam kelompok mengisi lembar kerja berdasarkan aturan yang telah diberikan guru sebelumnya. Selaku peneliti sekaligus observer kami berperan melihat aktifitas siswa dan memberikan penjelasan kepada siswa yang belum memahami aturan yang telah disampaikan guru. 



















Gambar 3. Siswa mengisi LKS dengan menggambar keping uang di LKS sesuai dengan aturan yang diberikan guru (kiri), antusias siswa dalam bekerja di kelompok mengisi LKS dambil melakukan kegiatan menabung dan menghitung tabungan (kanan)



Setelah 15 menit berlalu guru mengecek kembali semua kelompok dan ada satu kelompok yang belum selesai melakukan kegiatan menabung sambil mengisi LKS, sehingga kelompok yang telah selesai memberikan semangat kepada kelompok ini. Dalam proses diskusi kelompok mengerjakan LKS kami mendapat sebuah temuan dimana siswa pada kelompok 2 dapat langsung mengisi LKS tanpa melakukan proses menabung dikarenakan mereka melihat pola bilangan yang terbentuk adalah suatu kelipatan bilangan. Dengan demikian kelompok ini menggunakan strategi dengan terlebih dahulu menuliskan jumlah tabungan (kolom sebelah kanan LKS) setelah itu menggambar banyaknya koin yang mereka tabung berdasarkan jumlah tabungan yang mereka tulis sebelumnya (kolom sebelah kiri LKS). Kelompok ini merupakan kelompok lebih dulu selesai dibandingkan kelompok lainnya. Setelah semua siswa selesai bekerja maka guru memberi kesempatan kepada perwakilan kelompok 3 dan 6 untuk melakukan presentasi didepan kelas. Kedua siswa ini maju dan menuliskan jawaban kelompok dengan cara mendata nilai tabungan siswa setiap harinya (pendataan jumlah tabungan setiap hari ini ditulis secara horisontal). Kedua kelompok menulis dengan benar jumlah tabungan mereka setiap hari.



















Gambar 4. Perwakilan siswa dari kelopok 200 mennuliskan jumlah tabungan  nya setiap hari (kiri), perwakilan siswa dari kelompok 500 menuliskan jumlah tabungannya setiap hari (kanan)



Langkah selanjutnya setelah siswa menuliskan jawaban secara terurut didepan maka guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melihat dengan cermat apakah terdapat jumlah tabungan yang sama antara kedua kelompok ini. Beberapa siswa yang menjawab ada yang sama dan yang lainnya menjawab tidak ada yang sama. Disini guru lebih menekankan lagi dan meminta siswa yang menjawab yang tidak sama itu untuk maju kedepan kelas dan memperhatikan jawaban yang ditulis. Siswa ini menyadari dan melihat ada beberapa nilai tabungan yang sama sehingga guru memintanya untuk melingkari nilai tabungan yang sama antara kedua kelompok itu. Setelah melingkari nilai tabungan yang sama itu maka siswa dan guru sepakat untuk menyebutnya sebagai kelipatan persekutuan. Salah seorang siswa diminta maju didepan kelas untuk menuliskan kelipatan persekutuan dari 200 dan 500 yaitu 1000 dan 2000. Lewat pemahaman akan kelipatan persekutuan inilah guru menuntun siswa untuk menemukan kelipatan persekutuan terkecil dari tabungan kelompok yaitu 1000. 























Gambar 5. Siswa melingkari nilai tabungan yang sama (kiri) proses menemukan KPK dari nilai tabungan kelompok (kanan)



 (
Gambar 6. Hasil jawaban siswa kelompok 200
)
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Gambar 7.  Hasil j
awaban siswa kelompok 500
)



Jawaban siswa pada LKS diatas merupakan representasi dari keenam kelompok. Dalan mengisi LKS, terlihat kemampuan siswa yang beragam. Ada yang cepat menangkap pola kelipatan sehingga mereka tidak perlu memperagakan dengan celengan lagi, tetapi ada pula yang tetap harus menggunakan celengan sampai dengan hari kesepuluh. Tetapi secara umum, seluruh siswa mampu mengisi LKS dengan benar.

Aktifitas selanjutnya guru membawa pikiran siswa ke bentuk formal matematika dimana guru tidak lagi menggunakan nilai uang yang gunakan tadi akan tetapi guru hanya mengambil angka 2 dan 5 untuk membawa siswa memahami konsep kelipatan persekuruan terkecil. 



Dengan demikian guru meminta siswa mendata kelipatan dari 2 dan 5 dipapan tulis, setelah mendata, siswa yang lain diberi kesempatan untuk melingkari kelipatan yang sama antara kedua bilangan tadi (kelipatan persekutuan). Pada aktifitas ini siswa sangat antusias dimana semua siswa berebutan untuk maju melingkari  kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Proses ini  menggiring siswa untuk kembali mengamati dari semua kelipatan persekutan yang dilingkari tadi siswa dituntun untuk melihat kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil. Semua siswa secara bersama-sama menjawab kelipatan persekutan bilangan yang terkecil itu adalah 10. Guru memperkenalkan kepada siswa bahwa kepipatan pesekutan terkecil itulah yang disebut dengan KPK. Sehingga KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 



Gambar 8. Antusias siswa untuk merebut spidol guru untuk mendapatkan kesempatan  melingkari kelipatan persekutuan 2 dan 5 (kiri), siswa melingkari kelipatan persekutuan dan menuliskan KPK dari 2 dan 5 (kanan)

Ketika semua siswa sudah mampu memahami KPK maka guru memberikan beberapa soal sederhana untuk mengecek pemahaman siswa tentang konsep kelipatan persekutuan terkecil yang baru saja mereka pelajari. Dalam menyelesaikan soal-soal ini siswa tidak lagi dibantu dengan alat peraga namun siswa sendiri bekerja secara individual mengerjakan beberapa soal latihan. Semua siswa tampak antusias dalam mengerjakan soal-soal latihan. Beberpa siswa menggunakan strategi berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan untuk menghitung kelipatan. 

















Gambar 9. Beberapa hasil jawaban siswa 











Gambar 10. Siswa menggunakan jari-jari tangan untuk menghitung kelipatan. 



Setelah siswa bekerja maka kami memeriksa pekerjaan siswa dan memberikan nilai. Soal-soal latihan ini tidak lagi didiskusikan dikarenakan waktu yang terbatas, sehingga dari hasil pekerjaan siswa ini dapat kami simpulkan sebagian besar siswa telah mengerti KPK dengan benar dan beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam menghitung kelipatan, siswa-siswa ini dipanggil untuk melihat dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses pembelajaran diakhiri dengan bersama guru siswa membuat kesimpulan dan para siswa mengakui senang dengan pembelajaran dihari ini, selanjutnya guru memberikan tugas kepada semua siswa. 





3. Tahap III  : Retrospective analysis



Setelah proses pembelajaran selesai maka kami melakukan refleksi bersama dnegan guru kelas (Pak Yoso). Sebagai hasil refleksi Pak Yoso menyimpulkan apa yang diajarkan kami sudah baik dan siswa senang serta memahami dengan benar konsep kelipatan, kelipatan persekutuan dan menentukan KPK dari dua buah bilangan. Menurut kami, siswa belum dapat memberikan jawaban secara formal namun apa yang mereka sampaikan dapat kami simpulkan bahwa siswa dapat memahami arti dari kelipatan, kelipatan persekutuan dan KPK dengan pemahaman mereka sendiri. Untuk meningkatkan pemahaman siswa maka guru akan memberikan lebih banyak latihan dipertemuan berikutnya. 



Sesuai dengan lima karakteristik design research  yang dikemukakan oleh Akker, maka penelitian ini telah berlangsung dengan berpedoman pada rencana pembelajaran (RPP), alat atau perangkat berupa celengan dan unag koin. Setelah diimplementasi, desain aktivitas pembelajaran, konjektur telah dianalisa dan di bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk proses evaluasi dan revisi, kami hanya melakukan evaluasi sedangkan untuk revisi tidak kami lakukan, hal ini dikarenakan proses pembelajaran hanya terjadi dalam satu pertemuan.  



C. PENUTUP 



Berdasarkan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan konteks kegiatan menabung memberi efek positif bagi siswa sehingga siswa mampu memahami konsep kelipatan secara lebih real. Cara ini dapat membatu  siswa memahami konsep KPK secara efektif.
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