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Lampiran 1 Surat Izin Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Tugas Akhir 
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Lampiran 4 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Tugas Akhir 
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Lampiran 5 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas 4 
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Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Pernyataan valid jika: 

r hitung > r tabel 

r tabel  df = n – 2 

      df = 30 – 2  

      df = 28 

28  dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,3061 

r hitung > 0,3061 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, pernyataan yang valid dan reliabel adalah 

pernyataan pada kuesioner nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

26, 29 dan 30. Sedangkan pernyataan yang tidak valid dan reliabel berdasarkan hasil uji 

validitas dan reliabilitas adalah pernyataan pada kuesioner nomor 4, 5, 9, 10, 18, 24, 25, 27, 

dan 28. 

a. Uji Validitas Kuesioner 

 
 



105 
 

b. Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

2.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus I 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, soal-soal yang valid dan reliabel adalah soal 

nomor 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14. Sedangkan soal yang tidak valid dan reliabel 

berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas adalah soal nomor 3, 5, 13, dan 15 

a. Uji Validitas Soal Evaluasi Siklus I 

 

b. Uji Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus I 
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3.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus II 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, soal-soal yang valid dan reliabel adalah 

soal nomor 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Sedangkan soal yang tidak valid dan 

reliabel berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas adalah soal nomor 1, 4, 7 dan 9. 

a. Uji Validitas Soal Evaluasi Siklus II 

 
b. Uji Reliabilitas Soal Evaluasi Siklus II 
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Lampiran 7 RPP Siklus I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Lodoyong 03 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : IV/ I  

Hari/tanggal  : Sabtu, 3 November 2018 – Selasa, 6 November 2018 

Materi Pokok  : Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan KPK dan FPB 

Alokasi Waktu  : 9 x 35 menit (9 jp) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan menentukan faktor 

persekutuan, faktor persekutuan terbesar 

(FPB), kelipatan persekutuan, dan 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

dari dua bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

Siswa dapat memecahkan masalah berkaitan 

dengan kelipatan persekutuan (FPB dan KPK) 

Siswa dapat menghubungkan masalah berkaitan 

dengan  persekutuan terkecil (KPK) 

Siswa dapat membandingkan masalah berkaitan 

dengan FPB dan KPK dalam soal cerita 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah guru memberi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, siswa dapat menyebutkan  

(FPB dan KPK) yang ada dengan benar. 

2. Setelah guru menjelaskan materi mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan FPB dan KPK siswa dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah 

soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK dengan benar. 

3. Setelah guru menjelaskan materi mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan hubungan  persekutuan terkecil (KPK), siswa dapat menemukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah soal cerita berkaitan dengan hubungan dengan persekutuan 

terkecil (KPK) dalam soal cerita dengan benar. 

4. Setelah siswa diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita, siswa 

dapat memecahkan permasalahan dalam soal cerita dengan benar. 

D. Materi Ajar (terlampir) 

1. Kelipatan dan Faktor Bilangan 

2. Kelipatan dan Faktor Persekutuan Bilangan 

3. Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) 

4. Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB  

E. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintific 

2. Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

3. Metode Pembelajaran  : ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, penugasan 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 1. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar 

kelereng dan meminta siswa untuk menceritakan “berapa 

10  menit 
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banyak kelereng yang pernah kamu miliki?” 

 (Orientasi siswa pada masalah) 

6. Guru menyajikan permasalahan berkaitan dengan KPK dan 

FPB 

“Jika Andi mempunyai kelereng sebanyak 20 butir, dan akan di 

bagikan kepada 4 temannya: Jalu, Dani, Galang dan Zaky, 

dengan jumlah sama banyak, berapa banyak kelereng yang 

akan di terima teman Andi ?”(FPB) 

Siswa diberi kesempatan untuk menjawab disusul dengan 

permasalahan berikutnya 

“Hari ini selasa Jalu dan Galang bermain kelereng bersama, 

pada hari berikutnya Jalu bermain kelereng setiap 2 hari sekali 

dan Galang setiap 4 hari sekali, pada hari apa dan minggu 

keberapa mereka akan bermain bersama?” (KPK) 

7. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan 

FPB 

8. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam aktivitas  

pemecahan masalah. 

Kegiatan Inti (Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

9. Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang. Dengan cara berhitung 

(Membimbing pengalaman individual atau kelompok) 

10. Guru memberikan contoh permasalahan kepada kelompok 

siswa mengenai FPB dengan menggunakan masalah yang 

nyata dan melakukan tanya jawab. (LKS 1) 

11. Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok 

12. Guru mengajak siswa untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompok dalam kelas. 

13. Guru mengajak siswa untuk menangapi hasil yang telah d 

sampikan oleh teman dalam kelompok 

14. Guru mengajak siswa untuk menangapi hasil yang telah d 

sampikan oleh teman dalam kelompok 

15. Guru memberikan solusi dan arahan mengenai FPB 

10 menit 

 

 

 

70 menit 

Kegiatan 

Akhir 

16. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran  

“(KPK) adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-

bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara 

kelipatan persekutuan yang lain” 

“(FPB) adalah faktor persekutuan dari bilangan-

1. 2 

15 menit 
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bilangan tersebut yang terbesar, 

Sama halnya dengan KPK, FPB juga dapat 

ditentukan dengan cara membuat pohon faktor atau 

menggunakan teknik sengkedan” 

17. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

telah di pelajari hari ini 

18. bersama dengan guru menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” 

sebelum mengakhiri pembelajaran. 

19. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang 

siswa. 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 1. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru menyajikan permasalahan KPK dan FPB yang nyata 

dalam kehidupan sehari-hari.  

“Bu Tita akan membrli gula 60 kg, gandum 45 kg, dan beras 

75 kg. Bu Tita akan membagikan semua bahan pokok makanan 

kepada tetangga sekitar. Berapa banyak orang yang menerima 

bahan pokok makanan dari Bu Tita?”   (FPB) 

“Pak Darto petugas keamanan desa membunyikan kentongan 

setiap 12 menit sekali dan Pak Ruly membunyikan kentongan 

setiap 15 menit sekali. Jika saat bertugas mulai pukul 21.00 

mereka membunyikan kentongan bersamaan. Maka mereka 

akan membbunyikan kentongan lagi bersamaan pada pukul?” 

(KPK) 

15  menit 

Kegiatan Inti (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

6. Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang dengan cara memberikan kartu warna.  

7. Guru memberi permasalahan kepada kelompok siswa mengenai 

KPK dengan menggunakan benda kongkrit dan melakukan 

70 menit 
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tanya jawab. (LKS 2) 

8. Siswa mendiskusikaman permasalahan dengan kelompok. 

9. Guru mengajak siswa untuk menyampikan hasi kerja kelompok 

di depan kelas.  

10. Guru mengajak siswa untuk menangapi hasil yang telah di 

sampikan oleh teman dalam kelompok 

11. Guru memberikan solusi dan arahan mengenai KPK  

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah) 

12. Guru menjelaskan materi mengenai FPB dan KPK 

menggunakan power point.  

13. Siswa menyimak materi yang di jelaskan oleh guru. 

14. Guru memberi soal kepada siswa melalui power point. 

15. Siswa disuruh manju untuk menyelesaikan soal di papan tulis. 

16. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai jawaban 

yang di tulis dipapan tulis. 

17. Guru melakukan pengarahan dan solusi dari jawaban. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

18. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

hari ini. 

19. Siswa diminta guru untuk mempelajari materi yang telah 

dipelajari di rumah. 

20. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Halo-Halo 

Bandung” sebelum mengakhiri pembelajaran. 

21. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang siswa. 

1. 2 

20 menit 

 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 1. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan mengajak 

siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

6. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

20  menit 
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Kegiatan Inti Evaluasi Siklus 1 

7. Guru membagikan soal evaluasi siklus I kepada siswa. 

8. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I yang dibagikan oleh 

guru sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

70 menit 

 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

9. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

hari ini. 

10. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang telah 

dipelajari hari ini. 

11. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Tanah Air” 

sebelum mengakhiri pembelajaran. 

12. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang siswa. 

1. 2 

15 menit 

 

 

 

 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Matematika untuk SD/MI Kelas IV hal. 41-58 

Penyusun : Gunanto 

      Dhesy Adhalia 

Penerbit   : Gelora Aksara Pratama 

Tahun terbit : 2016 

2. Media Elektronik (internet) 

3. Alat peraga dan media : gambar, benda-benda konkrit, powerpoint 

H. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

 Tes dan Non Tes 

2. Teknik Penilaian  

 Tes tertulis 

3. Bentuk instrumen 

 Tes tertulis (kognitif) 

 Penilaian afektif (sikap) 

 Lembar penilaian psikomotorik 
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(Lampiran RPP Siklus I)  

Lampiran Materi Pembelajaran 

1. Kelipatan 

Kelipatan suatu bilangan bisa diperoleh dengan cara menambahkan bilangan tersebut dari 

bilangan sebelumnya atau mengalikan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 

Contoh: 

1. Tulislah 10 bilangan kelipatan 2! 

Jawab: 

Kelipatan 2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, … 

2. Bilangan kelipatan 8 yang kurang dari 30 adalah . . . . 

Jawab: 

Kelipatan 8 = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, … 

Kelipatan 8 yang kurang dari 50 adalah 8, 16, dan 24. 

2. Faktor 

Faktor suatu bilangan bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang 

membagi habis bilangan tersebut. Cara lain untuk menentukan faktor dari sebuah bilangan 

adalah dengan menentukan perkalian dua bilangan yang hasilnya merupakan bilangan 

tersebut. Dengan ketentuan, bilangan yang sama hanya ditulis satu kali. 

Contoh: 

1. Tentukan semua bilangan yang merupakan faktor 24 ! 

 

 

2. Tulislah faktor dari 20 yang lebih dari 7! 
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3. Kelipatan Persekutuan 

Kelipatan Persekutuan (KP) dari dua bilangan adalah kelipatan dari dua bilangan tersebut 

yang sama. 

Contoh: 

1. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah . . . . 

Jawab: 

K4 = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, … 

K6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, … 

KP 4 dan 6 = 12, 24, 36, … 

2. Kelipatan persekutuan 2 dan 3 yang terletak diantara 10 dan 20 adalah . . . . 

Jawab: 

K2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, … 

K3 = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, … 

KP 2 dan 3 antara 20 dan 30 adalah 12 dan 18. 

4. Faktor Persekutuan 

Faktor Persekutuan (FP) dari dua bilangan adalah faktor dari dua bilangan tersebut yang 

sama.Contoh: 

1. Faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah . . . 

 

2. Faktor persekutuan dari 30 dan 18 adalah . . . . 
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5. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan 

persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan 

persekutuan yang lain. 

Selain menggunakan kelipatan persekutuan, KPK juga dapat ditentukan dengan cara 

membuat pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. 

Cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan adalah 

sebagai berikut. 

 Dengan pohon faktor  KPK ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima. Jika 

ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. 

 Dengan teknik sengkedan  KPK diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima 

yang ada. 

6. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan 

dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. 

Sama halnya dengan KPK, FPB juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor 

atau menggunakan teknik sengkedan. 

 Dengan pohon faktor  FPB dapat ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima 

yang sama dengan pangkat terkecil. 

 Dengan teknik sengkedan  FPB diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima 

yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. 

7. Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB 

Contoh pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK: 

Rio dan Dimas suka berenang. Rio berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Dimas 

berenang setiap 3 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama, berapa hari lagi 

mereka akan berenang bersama? 

Penyelesaian: 

Masalah diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. 
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K6 = 6, 12, 18, 24, 30, … 

K3 = 3, 6, 9, 12, … 

KPK 6 dan 3 = 6. 

Jadi, mereka akan berenang bersama 6 hari lagi. 

Contoh pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB: 

Ibu mempunyai 16 apel dan 40 jeruk. Ibu akan memasukkan buah-buahan tersebut dalam 

beberapa kantong plastik. Isi setiap plastik sama. Berapa jumlah plastik terbanyak yang 

dibutuhkan Ibu? 

Penyelesaian: 

Masalah diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. 

F16 = 1, ,2 , 4, 8, 16 

F40 = 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 

FPB 16 dan 40 = 8 

Jadi, jumlah plastik terbanyak yang dibutuhkan Ibu adalah 8. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Kelas 4 

Mapel Matematika 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara berkelompok! 

1. Siswa kelas 4 dan 5 akan Berenang bersama di Pemandian Muncul. Kelompok renang 

kelas 4 berlatih setiap 9 hari sekali dan kelompok renang kelas 5 berlatih setiap 4 hari 

sekali. Jika tanggal 7 April 2018 mereka berlatih bersama di kolam renang yang sama, 

tanggal berapa mereka akan berlatih  bersama? 
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2. Indri mempunyai 84 pensil dan 56 pulpen. Indri ingin membagikannya kepada anak-anak 

Panti Asuhan dan akan dimasukan dalam kantong plastik .Berapakah kantong plastik yang 

dibutuhkan untuk membungkus Pensil dan Pulpen tersebut? Berapa Pensil  dan Pulpen pada 

setiap plastik? 

3. Tata dan Ajeng sedang balap motor  di suatu lintasan balapan. Dani menyelesaikan balapan 

dengan perolehan waktu 50 detik, sedangkan Danu menyelesaikan balapan dengan perolehan 

waktu 60 detik. Mereka mulai balapan dari titik start di waktu yang sama.Pada detik ke berapa 

Dani dan Danu bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya ? 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

Tugas Kelompok Pertemuan 2 untuk Menghasilkan Karya 

Siapkan : 12 kancing berwarna kuning, 18 kancing berwarna hitam, lem, gunting dan 15 

lingkaran menyerupai piring yang terbuat dari kertas karton. 

Langkah kegiatan :  

1. Bekerjasamalah dengan teman sebangkumu. 

2. Sediakan 2 lingkaran piring. Taruhlah kancing merah dan kancing biru di kedua 

lingkaran piring msing-masing sama banyak. Catatlah berapa banyak kancing merah dan 

biru disetiap lingkaran piring. 

3. Ulangi langkah 2 dengan menyediakan 3 lingkaran piring. 

4. Lakukan terus sampai lingkaran piring yang kamu sediakan berisi kancing paling sedikit 

masing-masing sama banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil kegiatanmu! 

a. Pada 2 lingkaran piring, berapa banyak kancing warna merah dan biru masing-

masing? 

b. Pada 3 lingkaran piring, berapa banyak kancing warna merah dan biru masing-

masing? 

c. Dapatkah kamu membagi kedua kancing  sama banyak di 5 lingkaran piring? 

d. Berapa paling banyak lingkaran piring yang kamu sediakan yang berisi kedua kancing 

masing-masing sama banyak? 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 1 

1. Siswa kelas 4 dan 5 akan melakukan renang di Pemandian Muncul yang sama. Kelompok 

renang kelas 4 berlatih setiap 9 hari sekali dan kelompok renang kelas 5 berlatih setiap 4 

hari sekali. Jika tanggal 7 April 2018 mereka berlatih bersama di kolam renang yang sama, 

tanggal berapa mereka akan berlatih  bersama ? 

Jawab: 

Faktorisasi prima: 

9 = 3
2 

4 = 2
2 

KPK = 3
2 
x 2

2
 = 36 hari lagi 

7 april 2018 + 36 hari = 13 mei 2018 

Jadi, mereka akan berlatih  bersama lagi pada tanggal 13 Mei 2018. 

2.  Indri mempunyai 84 pensil dan 56 pulpen. Indri ingin membagikannya kepada anak-anak 

Panti Asuhan dan akan dimasukan dalam kantong plastik .Berapakah kantong plastik yang 

dibutuhkan untuk membungkus Pensil dan Pulpen tersebut? Berapa Pensil  dan Pulpen pada 

setiap plastik? 

Jawab: 

Penyelesaian : Tentukanlah FPB dari 84 dan 56 yaitu : 

Faktorisasi dari 84 = 2
2 

x 3 x 7 

         56 = 2₃  x 7 

FPB berdasarkan  faktorisasi di atas adalah = 2
2
  

                                                                         =  4  84 : 4 = 21  56 : 4 = 14 

Jadi ada 21 pensil padas setiap plastik dan terdapat 14 pulpen pada setiap plastik. 

3. Tata dan Ajeng sedang balap motor  di suatu lintasan balapan. Dani menyelesaikan balapan 

dengan perolehan waktu 50 detik, sedangkan Danu menyelesaikan balapan dengan perolehan 

waktu 60 detik. Mereka mulai balapan dari titik start di waktu yang sama.Pada detik ke berapa 

Dani dan Danu bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya ? 

Jawab: 

Kelipatan = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,... 

   60, 120, 180, 240, 300, 360,... 

Jadi Tata dan Ajeng bertemu kembali dititik star untuk kedua kalinya pada detik ke 300.  
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 2 

1. Terdapat 12 kancing berwarna merah dan 18 kancing berwarna biru, akan di letakkan ke 

dalam 2 lingkaran piring sama banyak. Terdapat 12 : 2 = 6 kancing berwarna merah. Dan 

18 : 2 = 9 kancing berwarna biru. Jadi kedua lingkaran piring tersebut terdapat 6 kancing 

berwarna merah dan 9 kancing berwarna biru. 

2. Terdapat 12 kancing berwarna merah dan 18 kancing berwarna biru, akan di letakkan ke 

dalam 3 lingkaran piring sama banyak. Terdapat 12 : 3 = 4 kancing berwarna merah. Dan 

18 : 3 = 6 kancing berwarna biru. Jadi ketiga lingkaran piring tersebut terdapat 3 kancing 

berwarna merah dan 6 kancing berwarna biru. 

3. Terdapat 12 kancing berwarna merah dan 18 kancing berwarna biru, akan di letakkan ke 

dalam 5 lingkaran piring sama banyak. Terdapat 12 : 5 = 2 sisa 2 kancing berwarna 

merah. Dan 18 : 5 = 3 sisa 3 kancing berwarna biru. Jadi kelima lingkaran piring tersebut 

terdapat 2 kancing berwarna merah, 3 kancing berwarna biru dan 1 lingkaran piring yang 

berisi kancing berwarna merah dan biru. 

4. Terdapat 3 lingkaran piring yang berisi kedua warna kancing tersebut. 
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1. Penilaian Lembar Kerja Siswa (Kelompok) (Kognitif) 

Nilai akhir LKS 1 = 
                          

                   
 x 100 

Nilai akhir LKS 2 = 
                          

                   
 x 100 

2. Penilaian Afektif (sikap) 

No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 

4 3 2 1 

1 Percaya Diri Siswa sudah 

berani untuk 

mengemukakan 

pendapat 

Siswa sudah 

berani untuk 

mengemukakan 

pendapat 

sebanyak 3 kali 

Siswa sudah 

mulai berani 

mengemukakan 

pendapat 

walaupun 

hanya satu kali 

Siswa tidak berani 

untuk 

mengemukakan 

pendapat 

2 Bekerjasama Siswa mampu 

bekerjasama 

dan membaur 

dengan semua 

anggota 

kelompok 

Siswa mampu 

bekerjasama 

dan membaur 

dengan 

beberapa 

anggota 

kelompok 

Siswa hanya 

mampu 

bekerjasama 

dengan salah 

satu anggota 

kelompok 

Siswa tidak pernah 

mau untuk 

bekerjasama 

3 Disiplin Siswa sangat 

disiplin dalam 

kelompok 

Siswa disiplin 

dalam 

kelompok 

Siswa  cukup 

disiplin dalam 

kelompok 

Siswa tidak disiplin 

dalam kelompok 

4 Tanggung 

jawab 

Siswa memiliki 

tanggung 

jawab penuh 

atas apa yang 

dilakukan 

Siswa 

bertanggung 

jawab atas apa 

yang dilakukan 

meskipun tidak 

sepenuhnya 

Siswa cukup 

bertanggung 

jawab atas apa 

yang dilakukan 

Siswa tidak mampu 

bertanggung jawab 

atas apa yang 

dilakukan. 

 

Penilaian:  
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3. Penilaian Presentasi (Kelompok) (psikomotorik) 

Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok (Psikomotorik) 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Bahasa 

yang 

digunakan 

Kalimat sangat 

jelas dan 

mudah 

dimengerti 

Kalimat cukup 

jelas dan 

cukup mudah 

dimengerti 

Kalimat cukup 

jelas, tetapi 

ada beberapa 

kata yang sulit 

dimengerti 

Kalimat sulit dimengerti 

Suara saat 

presentasi 

Sangat jelas Cukup jelas Kurang jelas Tidak jelas 

Sikap saat 

presentasi 

Berani dan 

percaya diri 

Cukup berani, 

tetapi kurang 

percaya diri 

Kurang berani 

dan kurang 

percaya diri 

Tidak berani dan tidak 

percaya diri 

 

Penilaian:  
                

                   
       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Lampiran 8 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Lembar Kerja Siswa Siklus I 
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Jawaban: 
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Jawaban: 
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Lampiran 9 RPP Siklus II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Lodoyong 03 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : IV/ I  

Hari/tanggal  : Rabu, 8 November 2018 – Sabtu, 10 November 2018 

Materi Pokok  : Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan KPK dan FPB 

Alokasi Waktu  : 9 x 35 menit (9 jp) 

I. Kompetensi Inti 

5. Menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6 Menjelaskan dan menentukan faktor 

persekutuan, faktor persekutuan terbesar 

(FPB), kelipatan persekutuan, dan 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

dari dua bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

Siswa dapat memecahkan masalah berkaitan 

dengan kelipatan persekutuan (FPB dan KPK) 

Siswa dapat menghubungkan masalah berkaitan 

dengan  persekutuan terkecil (KPK) 

Siswa dapat membandingkan masalah berkaitan 

dengan FPB dan KPK dalam soal cerita 
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K. Tujuan Pembelajaran 

5. Setelah guru memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, siswa dapat 

menyebutkan permasalahan yang ada dengan benar. 

6. Setelah guru menjelaskan materi mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan FPB dan KPK siswa dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah 

soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK dengan benar. 

7. Setelah guru menjelaskan materi mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan hubungan  persekutuan terkecil (KPK), siswa dapat menemukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah soal cerita berkaitan dengan hubungan dengan persekutuan 

terkecil (KPK) dalam soal cerita dengan benar. 

8. Setelah siswa diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita, siswa 

dapat memecahkan permasalahan dalam soal cerita dengan benar. 

L. Materi Ajar (Terlampir) 

1. Kelipatan dan Faktor Bilangan 

2. Kelipatan dan Faktor Persekutuan Bilangan 

3. Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) 

4. Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB  

M. Model dan Metode Pembelajaran 

4. Pendekatan  : Saintific 

5. Model Pembelajaran  : Problem Based Learning 

6. Metode Pembelajaran : ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, penugasan 

N. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 20. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

21. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

22. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

23. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

24. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar 

orang yang sedang memotong kayu dan meminta siswa 

10  menit 
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untuk menceritakan. 

“berapa potong kayu yang pernah kamu miliki?” 

(Orientasi siswa pada masalah) 

25. Guru menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan 

KPK dan FPB.  

“Ibu pergi kepasar membeli 20 puding, 30 lapis dan 25 kue 

kecil, Ibu akan memasukan puding, lapis dan kue di dalam 

plastik yang sama besar, berapa plastik yang di perlukan 

Ibu untuk membungkus ketiga makanan tadi?” (FPB) 

“Bus Trans Jateng muncul di terminal Bawen setiap 120 

menit sekali dan Bus Safari muncul setiap 140 menit sekali. 

Jika saat bus mulai berjalan pukul 06.00, maka berapa 

menitkah kedua bus tersebut akan bertemu kembali di 

terminal Bawen?” (KPK) 

26. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan KPK dan 

FPB. 

27. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam aktivitas  

pemecahan masalah. 

Kegiatan Inti (Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

28. Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok 

terdiri daari 4-5 orang. Dengan cara memakai kartu warna 

(Membimbing pengalaman individual atau kelompok) 

29. Guru memberikan contoh permasalahan kepada kelompok 

siswa mengenai FPB dengan menggunakan masalah yang 

nyata dan melakukan tanya jawab. (LKS 1) 

30. Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok 

31. Guru menyuruh siswa untuk menyampikan hasil diskusi 

dalam kelompok di depan kelas. 

32. Guru mengajak siswa untuk menangapi hasil yang telah di 

sampikan oleh teman dalam kelompok 

33. Guru membrerikan solusi dan arahan mengenai FPB 

10 menit 

 

 

 

70 menit 
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Kegiatan Akhir 34. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

“(KPK) adalah kelipatan persekutuan dari 

bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling 

kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain” 

“(FPB) adalah faktor persekutuan dari bilangan-

bilangan tersebut yang terbesar, 

Sama halnya dengan KPK, FPB juga dapat 

ditentukan dengan cara membuat pohon faktor 

atau menggunakan teknik sengkedan” 

35. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari kembali materi 

yang telah di pelajari hari ini 

36. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Garuda 

Pncasila” sebelum mengakhiri pembelajaran. 

37. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang 

siswa. 

1. 2 

10 menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 22. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

23. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

24. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

25. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

26. Guru melakukan apersepsi dengan menyajikan 

permasalahan yang nyata di kaitkan dengan pemecahan 

masalah KPK dan FPB  

“Nanda mempunyai 64 permen rasa jeruk dan 48 permen 

rasa coklat, kedua permen tersebut akan di bagikan kepada 

temannya sama banyak. Berapa banyak teman Nanda yang 

dapat menerima kedua permen tersebut?” (FPB) 

“Agar sepeda motor awet dan nyaman dalam pemaikaian 

akan dilakukan pergantian perlengkapan setiap waktu. Oli 

diganti setiap 4 bulan sekali, ban diganti setiap 12 bulan 

sekali dan rantai di ganti setiap 14 bulan sekali. Jika pada 

15  menit 
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bulan  Mei 2018 oli, ban dan rantai diganti bersamaan. Pada 

bulan apa ketiga perlengkapan sepeda motor akan di ganti 

lagi?” (KPK) 

Kegiatan Inti (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

27. Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang dengan cara memberikan kartu 

warna. 

28. Guru memberi permasalahan kepada kelompok siswa 

mengenai KPK dengan menggunakan benda kongkrit dan 

melakukan tanya jawab. (LKS 2) 

29. Siswa mendiskusikaman permasalahan dengan kelompok. 

30. Guru mengajak siswa untuk menyampikan hasi kerja 

kelompok di depan kelas.  

31. Guru mengajak siswa untuk menangapi hasil yang telah di 

sampikan oleh teman dalam kelompok 

32. Guru memberikan solusi dan arahan mengenai KPK  

 (Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah) 

33.  Guru menjelaskan materi mengenai FPB dan KPK 

menggunakan power point.  

34.  Siswa menyimak materi yang di jelaskan oleh guru. 

35. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi yang belum dimengerti. 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir 36. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

37. Siswa diminta guru untuk mempelajari materi selanjutnya 

di rumah. 

38. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Halo-

Halo Bandung sebelum mengakhiri pembelajaran. 

39. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang 

siswa. 

1. 2 

20 menit 

 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 13. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

14. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

20  menit 
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15. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

16. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

17. Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan mengajak 

siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

18. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan Inti Evaluasi Siklus 1 

19. Guru membagikan soal evaluasi siklus I kepada siswa. 

20. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I yang dibagikan 

oleh guru sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

70 menit 

 

 

 

Kegiatan Akhir 21. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

22. Siswa diminta guru untuk mempelajari materi selanjutnya di 

rumah. 

23. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Satu Nusa 

Satu Bangsa” sebelum mengakhiri pembelajaran. 

24. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang 

siswa. 

1. 2 

15 menit 

 

 

 

 

O. Sumber Belajar 

4. Buku Matematika untuk SD/MI Kelas IV hal. 41-58 

Penyusun : Gunanto 

      Dhesy Adhalia 

Penerbit   : Gelora Aksara Pratama 

Tahun terbit : 2016 

5. Media Elektronik (internet) 

6. Alat peraga dan media : gambar, benda-benda konkrit, powerpoint 

 

P. Penilaian 

4. Prosedur Tes 

 Tes dan Non Tes   

5. Teknik Penilaian 

 Tes lisan 

6. Bentuk instrumen 
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 Tes tertulis (kognitif) 

 Penilaian afektif (sikap) 

 Lembar penilaian psikomotorik 
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(Lampiran RPP Siklus II)  

Lampiran Materi Pembelajaran 

1. Kelipatan Persekutuan 

Kelipatan Persekutuan (KP) dari dua bilangan adalah kelipatan dari dua bilangan tersebut 

yang sama. 

Contoh: 

1. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah . . . . 

Jawab: 

K4 = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, … 

K6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, … 

KP 4 dan 6 = 12, 24, 36, … 

2. Kelipatan persekutuan 2 dan 3 yang terletak diantara 10 dan 20 adalah . . . . 

Jawab: 

K2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, … 

K3 = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, … 

KP 2 dan 3 antara 20 dan 30 adalah 12 dan 18. 

2. Faktor Persekutuan 

Faktor Persekutuan (FP) dari dua bilangan adalah faktor dari dua bilangan tersebut yang 

sama. 

Contoh: 

1. Faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah . . . 

 

2. Faktor persekutuan dari 30 dan 18 adalah . . . . 
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3. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan 

persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan 

persekutuan yang lain. 

Selain menggunakan kelipatan persekutuan, KPK juga dapat ditentukan dengan cara 

membuat pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. 

Cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan adalah 

sebagai berikut. 

 Dengan pohon faktor  KPK ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima. Jika 

ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. 

 Dengan teknik sengkedan  KPK diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima 

yang ada. 

4. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan 

dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. 

Sama halnya dengan KPK, FPB juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor 

atau menggunakan teknik sengkedan. 

 Dengan pohon faktor  FPB dapat ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima 

yang sama dengan pangkat terkecil. 

 Dengan teknik sengkedan  FPB diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima 

yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. 

5. Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB 

Contoh pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB: 

Paman mempunyai 16 apel dan 40 jeruk. Paman akan memasukkan buah-buahan tersebut 

dalam beberapa kantong plastik. Isi setiap plastik sama. Berapa jumlah plastik terbanyak 

yang dibutuhkan Paman? 

Penyelesaian: 

Masalah diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. 

F16 = 1, ,2 , 4, 8, 16 

F40 = 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 

FPB 16 dan 40 = 8 
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Jadi, jumlah plastik terbanyak yang dibutuhkan Paman adalah 8. 

Contoh pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK: 

Ina dan Eti suka berenang. Ina berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Eti berenang 

setiap 3 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama, berapa hari lagi mereka akan 

berenang bersama? 

Penyelesaian: 

Masalah diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. 

K6 = 6, 12, 18, 24, 30, … 

K3 = 3, 6, 9, 12, … 

KPK 6 dan 3 = 6. 

Jadi, mereka akan berenang bersama 6 hari lagi. 
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LEMBAR KERJA SISWA 1 

Kelas 4 

Mapel Matematika 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kerjakan soal dibawah ini secara berkelompok! 

4. Dodi mempunyai 12 kelereng hijau, 16 kelereng merah dan 20 kelereng kuning. Kelereng-

kelereng tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong dengan sama banyak. Dodi 

memerlukan kantong sebanyak? 

5. Terdapat dua batang pohon  yang berbeda panjangnya yang akan di potong menggunakan 

gergaji menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Panjang batang pohon pertama 20 m 

dan batang pohon ke dua 24 m. Berapa ukuran batang pohon terpanjang yang diperoleh 

dari kedua batang pohon tersebut ? 

6. Siti mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam dari rumah pada pukul 07.00. Dan 

kemudian, Wawan adiknya Siti menyusul dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan 

24 km/jam. Pada pukul berapa Wawan menyusul Siti ? 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

Kelas 4  

Mepel Matematika 

Nama anggota kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tugas Kelompok Pertemuan 2 untuk Menghasilkan Karya 

Siapkan : Manik-manik warna putih 36 butir, warna merah 54 butir dan warna cokla 48 

butir, benang, gelas dan gunting. 

Langkah kegiatan :  

5. Bekerjasamalah dengan teman kelompokmu. 

6. Sediakan 2 benang. Taruhlah manik-manik putih dan manik-manik merah dan manik-

manik coklat  di kedua benang masing-masing sama banyak. Catatlah berapa banyak 

kancing merah dan biru disetiap lingkaran piring. 

7. Ulangi langkah 2 dengan menyediakan 3 benang. 

8. Lakukan terus sampai benang yang kamu sediakan berisi manik-manik paling sedikit 

masing-masing sama banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil kegiatanmu! 

e. Pada 2 benang, berapa banyak manik-manik warna putih, merah dan  coklat 

masing-masing? 

f. Pada 3 benang, berapa banyak manik-manik warna putih, merah, dan coklat 

masing-masing? 

g. Dapatkah kamu membagi ketiga warna manik-manik sama banyak di 6 

benang ? 

h. Berapa paling banyak benang yang kamu sediakan yang berisi ketiga warna 

manik-manik masing-masing sama banyak? 
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Lampiran Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa  

Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 1 

1. Dodi mempunyai 12 kelereng hijau, 16 kelereng merah dan 20 kelereng kuning. Kelereng-

kelereng tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong dengan sama banyak. Dodi 

memerlukan kantong sebanyak? 

Jawab: 

Kantong yang diperlukan Dodi sebanyak 4 kantong, karena FPB dari 12, 16 dan 20 adalah 

4. 

 

 12 16 20 Faktorisasi prima : 

2
2
 = 4 2 6 8 10 

2 3 4 5 

 

Dari 4 kantong yang diperlukan Dodi berisi : 

kelereng hijau    = 12 : 4  = 3 kelereng 

kelereng merah  = 16 : 4  = 4 kelereng 

kelereng kuning = 20 : 4  = 5 kelereng 

2. Terdapat dua batang pohon  yang berbeda panjangnya yang akan di potong menggunakan 

gergaji menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Panjang batang pohon pertama 20 m 

dan batang pohon ke dua 24 m. Berapa ukuran batang pohon terpanjang yang diperoleh 

dari kedua batang pohon tersebut ? 

Jawab: 

Faktorisasi prima: 

20 =2² x 5  

24 = 2
3
 x 3 

FPB = 2² = 4 m 

Jadi, ukuran batang pohon terpanjang yang diperoleh dari kedua batang pohon tersebut 

adalah 4 m. 

3. Siti mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam dari rumah pada pukul 07.00. Satu 

jam kemudian, Wawan adiknya Siti menyusul dengan mengendarai sepeda motor 

berkecepatan 24 km/jam. Pada pukul berapa Wawan menyusul Siti ? 

Jawab: 

Faktorisasi prima: 

30 = 2 x 3 x 5 

40 = 2
3 
x 3 

KPK = 2
3 
x 3 x 5 = 120 menit = 2 jam 

07.00 + 2 jam = 09.00 

Jadi, Wawan menyusul Siti pada pukul 09.00. 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 2 

1. Terdapat 36 manik-manik berwarna putih, 54 manik-manik berwarna biru, dan 48 

manik-manik berwarna coklat akan di letakkan ke dalam 2 benang sama banyak. 

Terdapat 36 : 2 = 18 manik-manik berwarna putih, 54 :2 = 27 manik-manik berwarna 

merah, dan 48 : 2= 24 manik-manik berwarna coklat. Jadi kedua benang tersebut terdapat 

18 manik-manik berwarna putih, 27 manik-manik berwarna merah dan 24 manik-manik 

berwarna coklat. 

2. Terdapat 36 manik-manik berwarna putih, 54 manik-manik berwarna biru, dan 48 

manik-manik berwarna coklat akan di letakkan ke dalam 3 benang sama banyak. 

Terdapat 36 : 3 = 12 manik-manik berwarna putih, 54 :3 = 18 manik-manik berwarna 

merah, dan 48 : 3 = 16 manik-manik berwarna coklat. Jadi kedua benang tersebut 

terdapat 12 manik-manik berwarna putih, 18 manik-manik berwarna merah dan 26 

manik-manik berwarna coklat. 

3. Terdapat 36 manik-manik berwarna putih, 54 manik-manik berwarna biru, dan 48 

manik-manik berwarna coklat akan di letakkan ke dalam 6 benang sama banyak. 

Terdapat 36 : 6 = 6 manik-manik berwarna putih, 54 : 6 = 9 manik-manik berwarna 

merah, dan 48 : 6 = 8 manik-manik berwarna coklat. Jadi kedua benang tersebut terdapat 

6 manik-manik berwarna putih, 9 manik-manik berwarna merah dan 8 manik-manik 

berwarna coklat. 

4. Terdapat 3 benang yang berisi ketiga warna kancing tersebut. 
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4. Penilaian Lembar Kerja Siswa (Kelompok) (Kognitif) 

Nilai akhir LKS 1 = 
                          

                   
 x 100 

Nilai akhir LKS 2 = 
                          

                   
 x 100 

5. Penilaian Afektif (sikap) 

No Kriteria 
Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 

4 3 2 1 

1 Percaya Diri Siswa sudah 

berani untuk 

mengemukakan 

pendapat 

Siswa sudah 

berani untuk 

mengemukakan 

pendapat 

sebanyak 3 kali 

Siswa sudah 

mulai berani 

mengemukakan 

pendapat 

walaupun 

hanya satu kali 

Siswa tidak berani 

untuk 

mengemukakan 

pendapat 

2 Bekerjasama Siswa mampu 

bekerjasama 

dan membaur 

dengan semua 

anggota 

kelompok 

Siswa mampu 

bekerjasama 

dan membaur 

dengan 

beberapa 

anggota 

kelompok 

Siswa hanya 

mampu 

bekerjasama 

dengan salah 

satu anggota 

kelompok 

Siswa tidak pernah 

mau untuk 

bekerjasama 

3 Disiplin Siswa sangat 

disiplin dalam 

kelompok 

Siswa disiplin 

dalam 

kelompok 

Siswa  cukup 

disiplin dalam 

kelompok 

Siswa tidak 

disiplin dalam 

kelompok 

4 Tanggung 

jawab 

Siswa memiliki 

tanggung 

jawab penuh 

atas apa yang 

dilakukan 

Siswa 

bertanggung 

jawab atas apa 

yang dilakukan 

meskipun tidak 

sepenuhnya 

Siswa cukup 

bertanggung 

jawab atas apa 

yang dilakukan 

Siswa tidak 

mampu 

bertanggung jawab 

atas apa yang 

dilakukan. 

 

Penilaian:  
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6. Penilaian Presentasi (Kelompok) (psikomotorik) 

Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok (Psikomotorik) 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Bahasa 

yang 

digunakan 

Kalimat 

sangat jelas 

dan mudah 

dimengerti 

Kalimat 

cukup jelas 

dan cukup 

mudah 

dimengerti 

Kalimat 

cukup jelas, 

tetapi ada 

beberapa kata 

yang sulit 

dimengerti 

Kalimat sulit dimengerti 

Suara saat 

presentasi 

Sangat jelas Cukup jelas Kurang jelas Tidak jelas 

Sikap saat 

presentasi 

Berani dan 

percaya diri 

Cukup 

berani, tetapi 

kurang 

percaya diri 

Kurang 

berani dan 

kurang 

percaya diri 

Tidak berani dan tidak 

percaya diri 

 

Penilaian:  
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Lampiran 10 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Lembar Kerja Siswa Siklus II 
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Jawaban: 
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Jawaban: 
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Lampiran 11 Evaluasi Siklus I 

EVALUASI SIKLUS I 

Nama :        

Kelas : 

No.absen : 

Petunjuk pengerjaan: 

1. Bacalah soal dengan teliti.  

2. Jawablah soal lengkap dengan caranya pada lembar jawab yang telah disediakan! 

Soal: 

1. Dani dan Danu sedang balap motor  di suatu lintasan balapan. Dani menyelesaikan balapan 

dengan perolehan waktu 50 detik, sedangkan Danu menyelesaikan balapan dengan perolehan 

waktu 60 detik. Mereka mulai balapan dari titik start di waktu yang sama.Pada detik ke berapa 

Dani dan Danu bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya ? 

2. Terdapat dua batang pohon yang berbeda panjangnya yang akan di potong menggunakan 

gergaji menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Panjang batang pohon pertama 16 m dan 

batang pohon ke dua 20 m. Berapa ukuran batang pohon terpanjang yang diperoleh dari kedua 

batang pohon tersebut ? 

3. Antok akan memulai buisnis ternak lele, lalu Antok  membeli 40 ekor lele betina dan 30 ekor 

lele jantan di pasar hewan. Kedua jenis lele itu akan di masukan dalam kolam. Setiap kolam 

berisi lele yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa kolam paling banyak yang harus 

disediakan Antok ? 

4. Tini mempunyai 84 pensil dan 56 pulpen. Tini ingin membagikannya pada anak sd dan akan 

dimasukan dalam kantong plastik .Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan untuk 

membungkus Pensil dan Pulpen tersebut? Berapa Pensil  dan Pulpen pada setiap plastik? 

5. Pak Bambang akan membuat parsel dari 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit dan 72 bungkus 

cokelat. Pak Bambang ingin membuat parsel dari bahan-bahan tersebut dengan jenis dan 

bahan yang sama. Berapa jumlah parsel terbanyak yang dapat dibuat Pak Bambang? 

6. Bu Sari akan mengadakan arisan dirumahnya. Ia membeli sejumlah kue untuk disajikan pada 

tamu, yaitu 48 buah kue soes, 84 buah kue dadar gulung, 60 buah  kue putu ayu dan 96 buah 

kue bolu kukus. Kue-kue tersebut akan disajikan di atas piring sebanyak-banyaknya. Berapa 

jumlah piring yang dibutuhkan untuk menyaikan kue-kue tersebut? 
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7. Dani mempunyai 35 permen coklat dan 45 permen strobery permen tersebut akan dimasukan 

dalam kotak dengan isi yang sama. Ada berapa kotak untuk permen tersebut? Berapa permen 

coklat dan strobery pada masing-masing kotak? 

8.  Bu Aminah mempunyai 20 kelengkeng dan 30 anggur, kelengkeng dan anggur  akan di 

masukkan kedalam plastik dengan jumlah yang sama besar. 

a.  Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? 

b.  Berapa banyak kelengkeng dan anggur pada masing-masing plastik? 

9.  Pak Fajar merupakan RW di Desa Kumpul Rejo, Pak Fajar ingin mengadakan Syukuran 

anaknya. Pak Fajar memesan makanan yaitu, 250 bolu, 150 buah jeruk , dan 120 lapis. Pak 

Fajar akan memasukan makanan itu dalam kantong plastik. Sedangkan Pak Fajar sendiri 

menyiapkan semuanya pada pukul 08.00. Dua jam setelah itu acara akan segera dimulai. 

a. Berapakah kantong plastik yang harus di siapkan oleh Pak Fajar ? 

b. Pada pukul berapa tamu undangan sampai di rumah Pak Fajar ? 

10.  Angga dan Andika akan melakukan futsal di lapangan Fortuna yang sama. Angga akan 

berlatih setiap 9 hari sekali dan Andika akan berlatih setiap 14 hari sekali. Mereka berlatih 

pada pukul 17.00 kurang lebih setiap 4 jam mereka menghabiskan waktu untuk berlatih dan 

setiap tanggal 17 Mei 2018 mereka latihan bersama. 

a. Mereka berdua akan berlatih bersama pada tanggal berapa? 

b. Berapakah menit mereka berdua menghabiskan waktu bersama dalam latian futsal? 

11. Pak Pendi akan membuka bisnis barunya yaitu jual beli kayu. Pak Pendi membeli kayu jati, 

sengon dan mahoni semua jenis kayu itu masing masing panjangnya 4m, 7m dan 6m. Semua 

kayu akan digunakan untuk membuat mebel, dan semua kayu akan di potong sama panjang. 

Pegawai pak Pandi memulai memotong kayu pada hari minggu setelah 4 hari berlalu semua 

kayu sudah semuanya terpotong dan siap untuk di rakit menjadi peralatan mebel. 

a. Berapa jumlah panjang setiap semua jenis kayu Pak Pandi ? 

b. Hari keberapa semua jenis kayu terpotong dan siap dirakit menjadi peralatan mebel ? 
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Lampiran 12 Kunci Jawaban Evaluasi Siklus I 

1. Diketahui : 50 detik dan 60 detik  

Ditanya : Pada detik berapa Danu dan Dani  bertemu kembali ? (kelipatan) 

Jawab : 50.100, 150, 200, 250, 300, 350, 400... 

     60, 120, 180, 240, 300, 360, 420... 

Jadi Danu dan Dani bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya  pada detik ke 

300. 

2. Diketahui : pohon pertama 16 m dan pohon ke dua 20 m  

Ditanya : Berapa ukuran batang pohon terpanjang yang diperoleh dari kedua batang 

pohon tersebut  ? 

Jawab : 16= 2x2x2x2  20=2x2x5 

     FPB= 2x2= 4 

Jadi ukuran batang pohon terbanjang dari keduabatang pohon tersebut adalah 4. 

3. Diketahui : lele betina 40 ekor dan lele jantan 30 ekor 

Ditanya  :  Berapa kolam paling banyak yang disediakan Antok ? 

Jawab  : 40= 2x2x2x5  30=2x3x5 

     FPB=2x3=6 

Jadi kolam yang disediakan Antok ada 6 kolam. 

4. Diketahui : Tini mempunyai 84 pensil dan 56 pulpen 

Ditanya  : Berapa kantong plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pensil dan     

pulpen? Dan berapa bungkus pulpen dan pensil pada setiap plastik? 

Jawab  : 84=2x2x3x7   56=2x2x2x7 

    FPB=2X2=4 

    84:4= 21  56:4=14 

Jadi kantong plastik yangdibutuhkan untuk membungkus pensil dan pulpen ada 4, dan  

setiap pensil membutuhkan 21 plastik dan pulpen membutuhkan 14 plastik untuk 

membungkus keduannya. 

5. Diketahui : 24 buah sirup 

  40 kaleng biskuit 

   72 bungkus coklat 

       Ditanya  : Berapa jumlah parsel terbanyak yang dibuat Pak Bambang? 

       Jawab :  24=2x2x2x3  40=2x2x2x5  72=2x2x2x3x3 

      FPB=3x5= 15 

Jadi jumlah parsel terbanyak yang dibuat Pak Bambang ada 15 parsel.   
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6. Diketahui : 48 kue, 84 kue dadar gulung, 60 kue putu ayu, 96 kue bolu 

Ditanya  : Berapa jumlah piring yang dibutuhkan untuk mensajikan kue-kue tersebut? 

Jawab  : 48=2x2x2x2x3 

    84=2x2x3x7 

    60=2x2x3x5 

    96=2x2x2x2x2x3 

     FPB= 2x2x3= 12 

Jadi jumlah piring yang dibutuhkan untuk mensajikan kue-kue tersebut ada 12 piring. 

7. Diketahui : Dani mempunyai 35 permen coklat dan 45 permen setrobery 

Ditanya  : Ada berapa kotak untuk permen tersebut? Dan berapa permen coklat dan 

strobery pada masing-masing kotak? 

Jawab  : 35= 3x7  45=3x3x5 

   FPB=5 

   35:5= 6  45:5=9 

Jadi ada 5 kotak untuk kedua permen dan terdapat 6 permen coklat pada masing-masing 

kotak dan terdapat 9 permen strobery pada masing-masing kotak.  

8. Diketahui : 20 kelengkeng dan 30 anggur 

Ditanya  :  a.  Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? 

      b.  Berapa banyak kelengkeng dan anggur pada masing-masing plastik? 

Jawab : 20=2x2x5   30=2x3x5 

        FPB=2x5=10 

     20:10= 2  30:10= 3  

Jadi banyak plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut 10, dan terdapat 2 

kelengkeng dan 3 anggur pada masing-masing plastik. 

9. Diketahui : Pak Fajar memesan makanan yaitu, 250 bolu, 150 buah jeruk , dan 120 lapis.                     

Sedangkan Pak Fajar sendiri menyiapkan semuanya pada pukul 08.00. 

Ditanya  : a. Berapakah kantong plastik yang harus di siapkan oleh Pak Fajar ? 

b. Pada pukul berapa tamu undangan sampai di rumah Pak Fajar ? 

Jawab : 250=2x5x5x5 150=2x3x5x5  120=2x2x2x3x5   

    FPB= 2x3x5= 30 

    KPK= 2x2x2x2x5x5= 200 

    200 = menit adalah 3 jam 20 menit 

   03.20 + 08.00 = 11.20 menit. 
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Jadi  kantong plastik yang harus di siapkan oleh Pak Fajar adalah 30 dan tamu undangan 

sampai di rumah Pak Fajar pukul 11.20 menit. 

10.  Diketahui : Angga akan berlatih setiap 9 hari sekali dan Andika akan berlatih setiap 14 

hari   sekali. Mereka berlatih pada pukul 17.00 kurang lebih setiap 4 jam mereka 

menghabiskan waktu untuk berlatih dan setiap tanggal 17 Mei 2018 mereka latihan 

bersama. 

 Ditanya  : a.  Mereka berdua akan berlatih bersama pada tanggal berapa? 

                  b. Berapakah menit mereka berdua menghabiskan waktu bersama dalam 

latian futsal? 

Jawab  : 9=3x3  14=2x7 

    KPK=3x3x7= 63 

    FPB=2x7= 14 

Tanggal 17 Mei 2018 mereka latihan bersama. Jadi 17+63= 80 yaitu pada tanggal 9 

Agustus 2018. 

Jadi Mereka berdua akan berlatih bersama pada tanggal berapa 9 Agustus 2018 dan 

mereka berdua menghabiskan waktu 14 menitbersama dalam latian futsal. 

11.   Diketahui : Pak Pendi membeli kayu jati, sengon dan mahoni semua jenis kayu itu 

masing masing panjangnya 4m, 7m dan 6m. Pegawai pak Pandi memulai memotong 

kayu pada hari minggu setelah 4 hari berlalu semua kayu sudah semuanya terpotong 

dan siap untuk di rakit menjadi peralatan mebel. 

Ditanya : a.  Berapa jumlah panjang setiap semua jenis kayu Pak Pandi ? 

b.  Hari keberapa semua jenis kayu terpotong dan siap dirakit menjadi 

peralatan    mebel ? 

Jawab  :4=2x2  7=1x7  6=2x3 

  FPB= 7x3= 21 

  KPK= 2x2x7= 28 

  Hari minggu + 28 hari adalah hari minggu. 

Jadi jumlah panjang setiap semua jenis kayu Pak Pandi ada 21 dan Hari minggu semua  

jenis kayu terpotong dan siap dirakit menjadi peralatan mebel. 
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Lampiran 13 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Soal Evaluasi Siklus I 

 



153 
 

 



154 
 

Jawaban: 
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Lampiran 14 Hasil Nilai Evaluasi Siklus I 

Nilai Evaluasi Siswa Siklus I 

No Nama Nilai Keterangan 

1 DK 82 Tuntas 

2 JRS 60 Tidak Tuntas 

3 FAS 80 Tuntas 

4 ORM 49 Tidak Tuntas 

5 ASF 80 Tuntas 

6 ADF 75 Tuntas 

7 ARS 64 Tidak Tuntas 

8 ANF 81 Tuntas 

9 DED 61 Tidak Tuntas 

10 EAD 77 Tuntas 

11 FS 89 Tuntas 

12 JM 71 Tuntas 

13 JHW 56 Tidak Tuntas 

14 KM 85 Tuntas 

15 MCL 88 Tuntas 

16 MFA 65 Tidak Tuntas 

17 MI 83 Tuntas 

18 NMH 87 Tuntas 

19 SCA 91 Tuntas 

20 DAF 80 Tuntas 

21 M 64 Tidak Tuntas 

22 FB 54 Tidak Tuntas 

23 RKAW 73 Tuntas 

Jumlah Nilai 2110 

Rata-rata 69 

Nilai Tertinggi 91 

Nilai Terendah 40 

Jumlah Siswa Tuntas 15 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 8 

Persentase Siswa Tuntas 65,22% 

Persentase Siswa Tidak Tuntas 34,78% 
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Lampiran 15 Evaluasi Siklus II 

EVALUASI SIKLUS II 

Nama :         

 Kelas : 

No.absen : 

Petunjuk pengerjaan: 

1.  Bacalah soal dengan teliti.  

2.  Jawablah soal lengkap dengan caranya pada lembar jawab yang telah disediakan! 

Soal: 

1. Aya dan Ayu belajar bersama-sama pada tanggal 3 november 2012. Jika, Aya belajar setiap 

4 hari sekali dan Ayu setiap 5 hari sekali.Pada tanggal berapa mereka akan belajar bersama-

sama untuk kedua kalinya? 

2. Kereta api ekonomi berangkat dari sbuah stasiun setiap 30 menit sekali. Kereta api eksklusif 

berangkat dari stasiun berangkat dari terminal yang sama 20 menit sekali. Pada pukul 08.00 

pagi, kedua jenis kereta api tersebut berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapa 

kedua jenis kereta api tersebut berangkat bersama untuk kedua kalinya? 

3. Ibu menabung di berbelanja ke pasar setiap 4 sekali. Bibi berbelanja ke pasar setiap 7 hari 

sekali. Pada tanggal 11 Maret 2012  Ibu dan Bibi berbelanja ke pasar bersama-sama. Tanggal 

berapa Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama kembali untuk kedua kalinya ? 

4. Lampu A menyala setiap 6  menit,  lampu B menyala setiap 8 menit,  dan lampu C menyala 

setiap  12 menit. Pada pukul 09.25 ketiga lampu menyala secara bersamaan. Untuk kedua 

kalinya ketiga lampu akan menyala secara bersamaan pada pukul ? 

5. Siti mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam dari rumah pada pukul 07.00. Satu   

jam kemudian, Wawan adiknya Siti menyusul dengan mengendarai sepeda motor 

berkecepatan 24 km/jam. Pada pukul berapa Wawan menyusul Siti ? 

6. Hani dan Dio berteman sejak kecil mereka berdua akan datang di pesta ulang tahun Rani di 

rumahnya pada pukul 15.00, Hani berangkat dari rumah pukul 14.00 Hani berangkat naik 

bus dengan kecepatan 50 km/jam. Sedangkan Dio naik ojek dengan kecepatan 36 km/jam. 

Pada pukul berapa Dio menyusul Hani ? 

7. Bu Rima adalah kepala sekolah SD Panjang 01, Bu Rima ingin mengadakan makan bersama. 

Bu Rima memesan makanan yaitu, 9 kg mujair, 8 kg daging sapi, dan 4 kg semangka. Bu 

Rima akan menata semua dengan menggunakan piring sama rata. Sedangkan Bu Rima 
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sendiri menyiapkan makanan dengan anak-anaknya dirumah pada pukul 13.00. Dua jam 

setelah itu acara akan segera dimulai. 

c. Berapakah piring yang harus di siapkan oleh Bu Rima ? 

d. Pada pukul berapa tamu undangan sampai di rumah Bu Rima ? 

8. Reno dan Anwar akan melakukan renang di Pemandian Senjoyo yang sama. Reno akan 

berlatih setiap 10 hari sekali dan Anwar akan berlatih setiap 15 hari sekali. Mereka latihan 

pada pukul 09.00 kurang lebih setiap 2 jam mereka menghabiskan waktu untuk berlatih dan 

setiap tanggal 23 Juli 2018 mereka latihan bersama. 

c. Mereka berdua akan berlatih bersama pada tanggal berapa? 

d. Berapakah menit mereka berdua menghabiskan waktu bersama dalam berlatih renang? 

9. Kakek dan Nenek akan pergi kepasar pukul 04.00 pagi menjual dagangannya berupa snack, 

Kakek dan Nenek pulang jualan setelah 5 jam jualan di pasar. Kakek dan Nenek akan 

mengemas 80 roti kecil, 90 martabak kecil dan 50 bungkus krupuk. Roti kecil, martabak 

kecil dan krupuk tersebut akan di bungkus di dalam kotak snack dengan masing masing 

bungkus sama banyak.  

a. Berapa banyak kotak snack yang harus di siapkan oleh Kakek dan Nenek ? 

b. Pada pukul berapa nenek pulang dari pasar ? 

10. Pak Lurah akan mengadakan jalan santai bersama di tempat lapangan kelurahan. Pak Lurah 

dan panitia akan menyiapkan hadian sebanyak 45 buah perabotan rumah tangga dan 12 

barang elektronik. Panitia menyiapkan kupon jalan santai sebanyak 6 bendel setiap bendel 

kupon berisi 100. Panitia akan membagikan semua kupon sama rata dan pelaksanaan jalan 

santai di adakan setiap dua tahun sekali, setiap hari kemerdekaan dan ulang tahun dusun.  

a. Berapa jumlah pelaksanaan jalan santai setelah 4 tahun berturut-turut ? 

b. Berapakah orang yang mendapatkan kupon yang telah di sediakan panitia ? 

11. Tasya ingin membeli daging di pasar untuk membuat bakso. Daging yang di beli Tsaya 

untuk membuat bakso adalah daging sapi dan daging ayam, setiap daging Tasya membelinya 

masing masing 8 kg dan 9 kg. Tasya membuat bakso pada hari kamis dan menjualnya setelah 

2 hari di dinginkan dalam kulkas dan semua daging akan di buat butiran bakso sama banyak. 

a. Berapa harikah Tasya menjual bakso ? 

b. Berapa butirkah bakso buatan Tasya ?  
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Lampiran 16 Kunci Jawaban Evaluasi Siklus II 

1. Diketahui : Aya dan Ayu belajar bersama-sama pada tanggal 3 november 2012.Jika, 

Aya   belajar setiap 4 hari sekali dan Ayu setiap 5 hari sekali. 

Ditanya    : Pada tanggal berapa mereka akan belajar bersama-sama untuk kedua 

kalinya? 

Jawab      : 4=2x2   5=1x5 

         KPK= 2x2x5= 20 

Setiap 20 hari sekali Aya dan Ayu berenang bersama-sama, setiap tanggal 13 

November mereka berenang bersama, jadi  2+3= 23. Jadi pada tanggal 23 November 

2012 mereka belajar berenang bersama kedua kalinya. 

2. Diketahui : Kereta api ekonomi berangkat dari sbuah stasiun setiap 30 menit 

sekali.Kereta api eksklusif berangkat dari stasiun berangkat dari terminal yang sama   

20 menit sekali. Pada pukul 08.00 pagi, kedua jenis kereta api tersebut berangkat 

bersama untuk pertama kalinya  

Ditanya   : Pukul berapa kedua jenis kereta api tersebut berangkat bersama untuk 

kedua                               kalinya? 

Jawab      : 30=2x3x5  20=2x2x5 

 KPK= 2x2x3x5=60 menjadi menit adalah 1 jam 

Jadi pada pukul 08.00 kedua jenis KA berangkat bersama yaitu 08.00+1 jam= 09.00 

3. Diketahui : Ibu menabung di berbelanja ke pasar setiap 4 sekali. Bibi berbelanja ke 

pasar setiap 7 hari sekali.Pada tanggal 11 Maret 2012  Ibu dan Bibi berbelanja ke 

pasar bersama-sama 

Ditanya   :Tanggal berapa Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama kembali untuk kedua                                           

kalinya ? 

Jawab       : 4= 2x2   7=1x7 

 KPK=2x2x7=28 

Pada tanggal 11 Maret 2012 bibi dan ibu belanja bersama. Jadi 28+11 Maret 2012= 

39 (39-31) banyak hari dibulan maret adalah 8 April 2012. 

4. Diketahui : Lampu A menyala setiap 6  menit,  lampu B menyala setiap 8 menit,dan 

lampu C menyala setiap  12 menit. Pada pukul 09.25 ketiga lampu menyala secara 

bersamaan. 

Ditanya   : Untuk kedua kalinya ketiga lampu akan menyala secara bersamaan pada 

pukul? 

Jawab     : 6=2x3  8=2x2x2  12=2x2x3 
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 KPK= 2x2x2x3= 24 

Pada pukul 09.25 ketiga lampu menyala secara bersamaan, jadi 09.25+00.24= 09.49.  

Jadi ketiga lampu akan menyala secara bersamaan untuk kedua kalinya pada pukul 

09.49. 

5. Diketahui : Siti mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam dari rumah pada 

pukul  07.00. Satu   jam kemudian, Wawan adiknya Siti menyusul dengan 

mengendarai sepeda motor berkecepatan 24 km/jam. 

Ditanya   : Pada pukul berapa Wawan menyusul Siti ? 

Jawab      :  30= 2x3x5   24= 2x2x2x3 

         KPK = 2x2x2x3x5= 120 dijadikan jam, berarti 2 jam. 

         07.00+02.00= 09.00 

Jadi wawan menyusul siti pada pikul 09.00.  

6. Diketahui : Hani dan Dio berteman sejak kecil mereka berdua akan datang di pesta 

ulang tahun Rani di rumahnya pada pukul 15.00, Hani berangkat dari rumah pukul   

14.00. Hani berangkat naik bus dengan kecepatan 50 km/jam. Sedangkan Dio naik 

ojek dengan kecepatan 36 km/jam 

Ditanya    : Pada pukul berapa Dio menyusul Hani ? 

Jawab       :  50=2x5x5  36= 2x2x3x3 

      KPK= 2x2x3x3= 100 dijadikan jam, adalah 1 jam 40 menit 

      14.00+01.40= 15.40 

Jadi Dio menyusul Hani pukul 13.40. 

7. Diketahui : Bu Rima memesan makanan yaitu, 9 kg mujair, 8 kg daging sapi, dan 4 kg  

semangka. Sedangkan Bu Rima sendiri menyiapkan makanan dengan anak-anaknya 

dirumah pada pukul 13.00 

Ditanya    : a. Berapakah piring yang harus di siapkan oleh Bu Rima ? 

        b. Pada pukul berapa tamu undangan sampai di rumah Bu Rima ? 

Jawab         : 9= 3x3  8=2x2x2  4=2x2 

          FPB= 2x2= 4 

          KPK= 3x3x2x2= 72 dijadikan jam yaitu 1 jam 12 menit 

          13.00+01.12= 14.12 

Jadi piring yang harus di siapkan oleh Bu Rima 4 piring dan pada pukul 14.12 tamu 

undangan sampai di rumah Bu Rima 

8. Diketahui : Reno akan berlatih setiap 10 hari sekali dan Anwar akan berlatih setiap 15   

hari sekali. Mereka latihan pada pukul 09.00 kurang lebih setiap 2 jam mereka 
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menghabiskan waktu untuk berlatih dan setiap tanggal 23 Juli 2018    mereka latihan 

bersama. 

Ditanya    : a.  Mereka berdua akan berlatih bersama pada tanggal berapa? 

b.  Berapakah menit mereka berdua menghabiskan waktu bersama dalam 

berlatih renang? 

Jawab      : 10=2x5   15=3x5 

        KPK= 2x5= 10 

        FPB= 2x3= 6 

Jadi berdua akan berlatih bersama pada tanggal 23+10= 43 jadi mereka berlatih 

bersama pada tanggal 3 Agustus 2018 dan mereka berdua menghabiskan waktu 

bersama dalam berlatih renang adalah 09.06 menit. 

9. Diketahui : Kakek dan Nenek akan pergi kepasar pukul 04.00 pagi menjual dagangan 

berupa snack, Kakek dan Nenek pulang jualan setelah 5 jam jualan di pasar. Kakek 

dan Nenek akan mengemas 80 roti kecil, 90 martabak kecil dan 50   bungkus krupuk.  

Ditanya    : a.  Berapa banyak kotak snack yang harus di siapkan oleh Kakek dan 

Nenek ? 

   b.  Pada pukul berapa nenek pulang dari pasar ? 

 Jawab      : 80= 2x2x2x2x5  90=2x3x3x5   50= 2x5x5 

        FPB= 3x3x5=45 

 KPK= 2x2x2x2x5x5= 400 dijadikan jam yaitu 6 jam 40 menit+04.00=     

10.40 

Jadi banyak kotak snack yang harus di siapkan oleh Kakek dan Nenek adalah 45 dan 

pada pukul 10.40 nenek pulang dari pasar. 

10. Diketahui : Pak Lurah dan panitia akan menyiapkan hadian sebanyak 45 buah  

perabotan rumah tangga dan 12 barang elektronik. Panitia menyiapkan kupon jalan  

santai sebanyak 6 bendel setiap bendel kupon berisi 100 

Ditanya    : a. Berapa jumlah pelaksanaan jalan santai setelah 4 tahun berturut-turut ? 

b. Berapakah orang yang mendapatkan kupon yang telah di sediakan   

panitia ? 

Jawab       : 45= 3x3x5  12= 2x2x3  6= 2x3   100= 2x2x5x5 

         FPB= 3x5= 15 

KPK= 3x3x2x2x5x5= 900 yaitu 2 tahun 80 hari yang jadi jalan santai       

diadakan setiap 4 kali selama itu dan orang yang 

11. Diketahui : Tasya membelinya daging masing masing 8 kg dan 9 kg.  Tasya membuat  

bakso pada hari kamis dan menjualnya setelah 2 hari di dinginkan dalam kulkas dan 

semua daging akan di buat butiran bakso sama banyak. 
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Ditanya    : a. Berapa harikah Tasya menjual bakso ? 

       b. Berapa butirkah bakso buatan Tasya ?  

Jawab         : 8= 2x2x2   9=3x3 

         KPK= 3x3= 9 

         FPB= 2x2x2= 8 

Jadi Tasya menjual bakso dari hari kamis dan 9 hari setelah hari kamis adalah dari 

sabtu. Dan ada 8 butir bakso buatan Tasya yang sama banyak. 
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Lampiran 17 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Soal Evaluasi Siklus II 
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Jawaban: 
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Lampiran 18 Hasil Nilai Evaluasi Siklus II 

Nilai Evaluasi Siswa Siklus II 

No Nama Nilai Keterangan 

1 DK 85 Tuntas 

2 JRS 65 Tidak Tuntas 

3 FAS 82 Tuntas 

4 ORM 56 Tidak Tuntas 

5 ASF 89 Tuntas 

6 ADF 80 Tuntas 

7 ARS 83 Tuntas 

8 ANF 86 Tuntas 

9 DED 78 Tuntas 

10 EAD 80 Tuntas 

11 FS 94 Tuntas 

12 JM 87 Tuntas 

13 JHW 73 Tuntas 

14 KM 90 Tuntas 

15 MCL 94 Tuntas 

16 MFA 77 Tuntas 

17 MI 89 Tuntas 

18 NMH 92 Tuntas 

19 SCA 95 Tuntas 

20 DAF 86 Tuntas 

21 M 77 Tuntas 

22 FB 68 Tidak Tuntas 

23 RKAW 80 Tuntas 

Jumlah Nilai 2471 

Rata-rata 81 

Nilai Tertinggi 94 

Nilai Terendah 56 

Jumlah Siswa Tuntas 20 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 3 

Persentase Siswa Tuntas 86,96% 

Persentase Siswa Tidak Tuntas 13.04% 
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Lampiran 19 Angket Kemampuan Berpikir Kritis 

ANGKET KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

(PRA SIKLUS) 

1. Identitas Responden 

Nama : 

Kelas : 

No. Absen : 

2. Waktu 

Hari/ tanggal : 

Waktu    : 30 menit 

3. Petunjuk pengisian 

a. Bacalah petunjuk sebelum mengisi angket! 

b. Sebelum menjawab, bacalah pernyataan terlebih dahulu kemudian berikan jawabanmu dengan 

jujur! 

c. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan! 

Keterangan: 

SL : Selalu 

S : Sering 

K : Kadang 

TP : Tidak Pernah 

No. Pernyataan SL S K TP 

1 
Saya mendiskusikan pendapat yang berbeda dari teman agar 

mendapatkan jawaban yang benar. 
    

2 Saya dapat membedakan pendapat teman yang benar dan yang salah.     

3 
Apabila belum puas dengan sebuah jawaban, maka saya akan terus 

bertanya kepada guru hingga saya paham. 
    

4 
Saya langsung menerima pendapat dari teman tanpa mendiskusikan 

kebenaran jawabannya. 
    

5 
Saya kesulitan dalam membedakan pendapat teman yang benar dan 

yang salah. 
    

6 
Saya malas bertanya kepada guru, walaupun saya merasa belum 

paham. 
    

7 Saya berusaha memikirkan kebenaran jawaban terlebih dahulu     
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sebelum menjawab pertanyaan dari guru. 

8 Saya mencoba menjawab pertanyaan yang sulit dan menantang.     

9 
Saya menyelesaikan soal cerita matematika dengan menggunakan 

berbagai cara sampai mendapatkan jawaban yang tepat. 
    

10 
Saya terus berusaha menyelesaikan soal cerita matematika yang 

menantang. 
    

11 
Saya dapat membedakan pekerjaan yang harus dikerjakan lebih 

dahulu dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 
    

12 
Saya langsung menjawab pertanyaan dari guru tanpa memikirkan 

kebenaran jawabannya. 
    

13 Saya menghindari menjawab pertanyaan yang sulit dan menantang.     

14 
Saya menghindari menyelesaikan soal cerita yang sulit untuk 

ditemukan jawabannya. 
    

15 
Saya mengalami kesulitan untuk membedakan pekerjaan yang harus 

dikerjakan dahulu dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 
    

16 Saya mampu membuat kesimpulan sendiri tanpa bantuan guru.     

17 Saya mampu membuat kesimpulan dengan ringkas dan jelas.     

18 
Sebelum mengumpulkan pekerjaan, saya mengoreksinya terlebih 

dahulu. 
    

19 
Saya mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan yang ringkas 

dan jelas. 
    

20 Saya puas dengan jawaban saya, tanpa diperiksa kembali.     

21 
Setelah mengumpulkan hasil pekerjaan, saya sudah tidak 

memikirkan kebenaran jawaban hasil pekerjaan saya. 
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Lampiran 20 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Angket  Pra Siklus 
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Lampiran 21 Skor Angket Pra Siklus 

Data Hasil Angket Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kondisi Awal (Pra Siklus) 

No Indikator 

Skor 

Rata-rata 

Nilai Kriteria 

Siswa yang Minimal 

Cukup Kritis 

Frekuensi Persentase 

1 Mampu menganalisis argumen 8,57 53,53 Tidak Kritis 11 47,83% 

2 Mampu bertanya 4,26 53,26 Tidak Kritis 11 47,83% 

3 Mampu menjawab pertanyaan 8,39 52,45 Tidak Kritis 10 43,49% 

4 Mampu memecahkan masalah 12,52 62,61 Cukup Kritis 12 52,17% 

5 Mampu membuat kesimpulan 6,30 52,54 Tidak Kritis 10 43,49% 

6 Mampu mengevaluasi atau 

menilai 

6,43 53,62 Tidak Kritis 11 47,83% 
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Lampiran 22 Instrumen Angket Akhir Siklus II 

ANGKET KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

(AKHIR SIKLUS 2) 

1. Identitas Responden 

Nama : 

Kelas : 

No. Absen : 

2. Waktu 

Hari/ tanggal : 

Waktu    : 30 menit 

3. Petunjuk pengisian 

a. Bacalah petunjuk sebelum mengisi angket! 

b. Sebelum menjawab, bacalah pernyataan terlebih dahulu kemudian berikan jawabanmu 

dengan jujur! 

c. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan! 

Keterangan: 

SL : Selalu 

S : Sering 

K : Kadang 

TP : Tidak Pernah 

No. Pernyataan SL S K TP 

1 
Saya mendiskusikan pendapat yang berbeda dari teman agar 

mendapatkan jawaban yang benar. 
    

2 
Saya dapat membedakan pendapat teman yang benar dan yang 

salah. 
    

3 
Apabila belum puas dengan sebuah jawaban, maka saya akan terus 

bertanya kepada guru hingga saya paham. 
    

4 
Saya langsung menerima pendapat dari teman tanpa mendiskusikan 

kebenaran jawabannya. 
    

5 
Saya kesulitan dalam membedakan pendapat teman yang benar dan 

yang salah. 
    

6 
Saya malas bertanya kepada guru, walaupun saya merasa belum 

paham. 
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7 
Saya berusaha memikirkan kebenaran jawaban terlebih dahulu 

sebelum menjawab pertanyaan dari guru. 
    

8 Saya mencoba menjawab pertanyaan yang sulit dan menantang.     

9 
Saya menyelesaikan soal cerita matematika dengan menggunakan 

berbagai cara sampai mendapatkan jawaban yang tepat. 
    

10 
Saya terus berusaha menyelesaikan soal cerita matematika yang 

menantang. 
    

11 
Saya dapat membedakan pekerjaan yang harus dikerjakan lebih 

dahulu dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 
    

12 
Saya langsung menjawab pertanyaan dari guru tanpa memikirkan 

kebenaran jawabannya. 
    

13 Saya menghindari menjawab pertanyaan yang sulit dan menantang.     

14 
Saya menghindari menyelesaikan soal cerita yang sulit untuk 

ditemukan jawabannya. 
    

15 

Saya mengalami kesulitan untuk membedakan pekerjaan yang 

harus dikerjakan dahulu dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. 

    

16 Saya mampu membuat kesimpulan sendiri tanpa bantuan guru.     

17 Saya mampu membuat kesimpulan dengan ringkas dan jelas.     

18 
Sebelum mengumpulkan pekerjaan, saya mengoreksinya terlebih 

dahulu. 
    

19 
Saya mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan yang 

ringkas dan jelas. 
    

20 Saya puas dengan jawaban saya, tanpa diperiksa kembali.     

21 
Setelah mengumpulkan hasil pekerjaan, saya sudah tidak 

memikirkan kebenaran jawaban hasil pekerjaan saya. 
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Lampiran 23 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Kuesioner Akhir Siklus II 
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Lampiran 24 Skor Angket Akhir Siklus II 

Data Hasil Angket Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kondisi Akhir (Akhir Siklus II) 

No Indikator 

Skor 

Rata-rata 

Nilai Kriteria 

Siswa yang Minimal 

Cukup Kritis 

Frekuensi Persentase 

1 Mampu menganalisis argumen 10,60 66,30 Cukup Kritis 19 82,61% 

2 Mampu bertanya 5,87 73,37 Kritis 20 86,96% 

3 Mampu menjawab pertanyaan 10,52 65,76 Cukup Kritis 18 78,26% 

4 Mampu memecahkan masalah 13,56 67,83 Kritis 19 82,61% 

5 Mampu membuat kesimpulan 7,91 65,94 Cukup Kritis 19 82,61% 

6 Mampu mengevaluasi atau 

menilai 

7,74 64,49 Cukup Kritis 18 78,26% 
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Lampiran 25 Instrumen Observasi terhadap Guru Siklus I 

Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap 

Guru Siklus 1 

Kelas/Semester : 4 / 1     

Pokok bahasan : Pemecahan Masalah matematika berkaitan dengan KPK dan FPB  

Hari, tanggal  : Sabtu, 3 November 2018 

Pertemuan ke-  : 1-3 

Alokasi waktu  : 3 x 45 jp  

Nama guru  : Siti Swarjiyah S.Pd 

Nama observer :  Tukimin S.Pd 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda “√” pada pilihan yang sesuai. 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Kriteria 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Guru bersama dengan siswa menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar 

kelereng dan meminta siswa untuk menceritakan 

(Orientasi siswa pada masalah) 

6. Guru menyajikan permasalahan berkaitan dengan KPK dan 

FPB 

7. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

8. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam aktivitas 

pemecahan masalah. 

  

Kegiatan 

Inti 

(Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

9. Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. Dengan cara berhitung 
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(Membimbing pengalaman individual atau kelompok) 

10. Guru memberikan contoh permasalahan kepada setiap 

kelompok dalam bentuk soal cerita di Lembar Kerja Siswa 1.  

11. Guru meminta setiap kelompok untuk berdiskusi dan 

menyelesaikan soal cerita pada lembar kerja yang telah 

dibagikan. 

12. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyelesaikan 

soal cerita yang telah diberikan. 

13. Guru meminta setiap kelompok maju menyampaikan hasil 

pekerjaan kelompok mereka dan kelompok lain memberikan 

tanggapan kemudian membahas bersama guru jawaban yang 

tepat. 

14. Guru memberi solusi dan arahan mengenai hasil yang di 

paparkan oleh siswa di depan kelas. 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

15. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa 2 

16. Guru meminta setiap kelompok untuk mengembangkan dan 

menganalisis dari pemecahan masalah yang diberikan. 

17. Guru meminta setiap siswa dalam kelompok bekerjasama 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

18. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil pekerjaannya di depan kelas. 

19. Guru mengajak siswa untuk menanggapi hasil yang telah di 

sampaikan oleh temannya. 

20. Guru melakukan pengarahan / pembenaran jawaban dari 

siswa. 

Kegiatan 

Akhir 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah) 

21. Guru menjelaskan materi mengenai FPB dan KPK  

22. Guru memberi soal di powe point 

23. Guru menyuruh maju siswa untuk menyelesaikan soal 

24. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa mengenai materi 

yang belum jelas. 

25. Guru membagikan soal evaluasi siklus 1 kepada siswa. 

26. Guru meminta siswa mengerjakan soal evaluasi siklus 1 yang 

dibagikan oleh guru.  

27. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

28. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di 

rumah. 

29. Guru bersama dengan siswa menyanyikan lagu wajib sebelum 

 20  
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mengakhiri pembelajaran. 

30. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dipimpin 

oleh seorang siswa. 

 

Catatan: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................... 

 

           Mengetahui,      Ambarawa, 3 November 2018 

        Kepala Sekolah       Observer 

 

 

       (Siti Bandiyah S.Pd)                              (Tukimin S.Pd) 

NIP. 19650914199103 2 007     NIP. 19680620201406 1 002 
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Lampiran 26 Hasil Observasi terhadap Guru Siklus I 
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Lampiran 27 Instrumen Observasi terhadap Siswa Siklus I 

Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap 

Siswa Siklus 1 

Kelas/Semester : 4 / 1    

Pokok bahasan : Pemecahan Masalah Matematika Berkaitan dengan KPK dan FPB 

Hari, tanggal  : Rabu, 3 November 2018 

Pertemuan ke-  : 1-3 

Alokasi waktu  : 3 x 45 jp   

Nama guru  : Siti Swarjiyah S.Pd 

Nama observer : Tukimin S.Pd 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda “√” pada pilihan yang sesuai. 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Kriteria 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa menyapa dan menjawab pertanyaan dari guru. 

2. Siswa bersama dengan guru berdoa bersama dengan salah 

seorang siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Siswa diabsen kehadirannya oleh guru. 

5. Siswa menyimak apersepsi yang ditunjukkan oleh guru dengan 

membawa gambar atau benda yang berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari  

(Orientasi siswa pada masalah) 

6. Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

7. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

8. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru 

untuk terlibat aktif dalam aktivitas pemecahan masalah. 

  

Kegiatan 

Inti 

 (Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

9. Siswa membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri 

dari 4-5 orang 

(Membimbing pengalaman individual atau kelompok) 
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10. Setiap kelompok mendapatkan permasalahan dari guru dalam 

bentuk soal cerita di Lembar Kerja Siswa 1. 

11. Setiap kelompok berdiskusi dan menyelesaikan soal cerita 

pada lembar kerja yang telah dibagikan. 

12. Setiap kelompok dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan 

soal cerita yang telah diberikan. 

13. Setiap kelompok maju menyampaikan hasil pekerjaan 

kelompok mereka dan kelompok lain memberikan tanggapan 

kemudian membahas bersama-sama jawaban yang tepat 

dengan bimbingan guru. 

14. Siswa menanggapi hasi yang dikerjakan oleh teman di depan 

kelas 

15. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

16. Setiap kelompok mendapatkan Lembar Kerja Siswa 2. 

17. Setiap kelompok menjawab dan menganalisis dari pemecahan 

masalah yang diberikan oleh guru 

18. Setiap siswa dalam kelompok bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. 

19. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. 

20. Siswa memberikan pertanyaan dan argumen tentang presentasi 

hasil pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok lain. 

21. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

Kegiatan 

Akhir 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah) 

22. Siswa menyimak penjelasan materi mengenai FPB dan KPK  

23. Siswa menjawab soal  

24. Siswa menyimak pembenaran dan pelurusan jawaban oleh 

guru.  

25. Siswa mendapatkan soal evaluasi siklus 1 dari guru. 

26. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus 1 yang dibagikan oleh 

guru.  

27. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

hari ini. 

28. Siswa diminta guru untuk mempelajari materi selanjutnya di 

rumah. 

29. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu wajib sebelum 

mengakhiri pembelajaran. 

30. Salah seorang siswa memimpin berdoa untuk menutup 

pembelajaran. 

 1.  
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Catatan: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................ 

 

 

Mengetahui,      Ambarawa, 3 November 2018 

        Kepala Sekolah       Observer 

 

 

       (Siti Bandiyah S.Pd)                              (Tukimin S.Pd) 

NIP. 19650914199103 2 007     NIP. 19680620201406 1 002 
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Lampiran 28 Hasil Observasi terhadap Siswa Siklus I 
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Lampiran 29 Instrumen Observasi terhadap Guru Siklus II 

Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap 

Guru Siklus 2 

Kelas/Semester : 4 / 1    

Pokok bahasan : Pemecahan Masalah Matematika Berkaitan dengan KPK dan FPB 

Hari, tanggal  : Kamis, 8 November 2018 

Pertemuan ke-  : 1-3  

Alokasi waktu  : 3 x 45 jp   

Nama guru  : Siti Swarjiyah S.Pd 

Nama observer : Tukimin S.Pd 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda “√” pada pilihan yang sesuai. 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Kriteria 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru membuka pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

2. Guru mengajak siswa berdoa bersama dengan salah seorang 

siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Guru bersama dengan siswa menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar 

kelereng dan meminta siswa untuk menceritakan 

(Orientasi siswa pada masalah) 

6. Guru menyajikan permasalahan berkaitan dengan KPK dan 

FPB 

7. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

8. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam aktivitas 

pemecahan masalah. 

  

Kegiatan 

Inti 

(Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

9. Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok 
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terdiri dari 4-5 orang. Dengan cara berhitung 

(Membimbing pengalaman individual atau kelompok) 

10. Guru memberikan contoh permasalahan kepada setiap 

kelompok dalam bentuk soal cerita di Lembar Kerja Siswa 1.  

11. Guru meminta setiap kelompok untuk berdiskusi dan 

menyelesaikan soal cerita pada lembar kerja yang telah 

dibagikan. 

12. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyelesaikan 

soal cerita yang telah diberikan. 

13. Guru meminta setiap kelompok maju menyampaikan hasil 

pekerjaan kelompok mereka dan kelompok lain memberikan 

tanggapan kemudian membahas bersama guru jawaban yang 

tepat. 

14. Guru memberi solusi dan arahan mengenai hasil yang di 

paparkan oleh siswa di depan kelas. 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

15. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa 2 

16. Guru meminta setiap kelompok untuk mengembangkan dan 

menganalisis dari pemecahan masalah yang diberikan. 

17. Guru meminta setiap siswa dalam kelompok bekerjasama 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

18. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil pekerjaannya di depan kelas. 

19. Guru mengajak siswa untuk menanggapi hasil jawaban yang 

telah di presentasikan. 

20. Guru mengajak siswa untuk menanggapi hasil yang telah di 

sampaikan oleh temannya. 

Kegiatan 

Akhir 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah) 

21. Guru menjelaskan materi mengenai FPB dan KPK  

22. Guru memberi soal di powe point 

23. Guru menyuruh maju siswa untuk menyelesaikan soal 

24. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa mengenai materi 

yang belum jelas. 

25. Guru membagikan soal evaluasi siklus 1 kepada siswa. 

26. Guru meminta siswa mengerjakan soal evaluasi siklus 1 yang 

dibagikan oleh guru.  

27. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

28. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di 

rumah. 
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29. Guru bersama dengan siswa menyanyikan lagu wajib sebelum 

mengakhiri pembelajaran. 

30. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dipimpin 

oleh seorang siswa. 

 

Catatan: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................... 

 

Mengetahui,      Ambarawa, 8 November 2018 

        Kepala Sekolah       Observer 

 

 

       (Siti Bandiyah S.Pd)                              (Tukimin S.Pd) 

NIP. 19650914199103 2 007     NIP. 19680620201406 1 002 
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Lampiran 30 Hasil Observasi terhadap Guru Siklus II 
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Lampiran 31 Instrumen Observasi terhadap Siswa Siklus II 

Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap 

Siswa Siklus 2 

Kelas/Semester : 4 / 1    

Pokok bahasan : Pemecahan Masalah Matematika Berkaitan dengan KPK dan FPB 

Hari, tanggal  : Rabu, 7 November 2018 

Pertemuan ke-  : 1-3 

Alokasi waktu  : 3 x 45 jp   

Nama guru  : Siti Swarjajiyah S.Pd 

Nama observer : Tukimin S.Pd 

Petunjuk pengisian: 

Berilah tanda “√” pada pilihan yang sesuai. 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Kriteria 

Ya Tidak 

Kegiatan 

Awal 

1. Siswa menyapa dan menjawab pertanyaan dari guru. 

2. Siswa bersama dengan guru berdoa bersama dengan salah 

seorang siswa diminta maju memimpin doa. 

3. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. 

4. Siswa diabsen kehadirannya oleh guru. 

5. Siswa menyimak apersepsi yang ditunjukkan oleh guru dengan 

membawa gambar atau benda yang berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari  

(Orientasi siswa pada masalah) 

6. Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

7. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

8. Siswa mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru 

untuk terlibat aktif dalam aktivitas pemecahan masalah. 

  

Kegiatan 

Inti 

 (Mengorganisasi siswa untuk belajar) 

9. Siswa membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri 

dari 4-5 orang 
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(Membimbing pengalaman individual atau kelompok) 

10. Setiap kelompok mendapatkan permasalahan dari guru dalam 

bentuk soal cerita di Lembar Kerja Siswa 1. 

11. Setiap kelompok berdiskusi dan menyelesaikan soal cerita 

pada lembar kerja yang telah dibagikan. 

12. Setiap kelompok dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan 

soal cerita yang telah diberikan. 

13. Setiap kelompok maju menyampaikan hasil pekerjaan 

kelompok mereka dan kelompok lain memberikan tanggapan 

kemudian membahas bersama-sama jawaban yang tepat 

dengan bimbingan guru. 

14. Siswa menanggapi hasi yang dikerjakan oleh teman di depan 

kelas 

15. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

(Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

16. Setiap kelompok mendapatkan Lembar Kerja Siswa 2. 

17. Setiap kelompok menjawab dan menganalisis dari pemecahan 

masalah yang diberikan oleh guru 

18. Setiap siswa dalam kelompok bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. 

19. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. 

20. Siswa memberikan pertanyaan dan argumen tentang presentasi 

hasil pekerjaan yang dipresentasikan oleh kelompok lain. 

21. Siswa menyimak penjelasan dari guru 

Kegiatan 

Akhir 

(Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah) 

22. Siswa menyimak penjelasan materi mengenai FPB dan KPK  

23. Siswa menjawab soal  

24. Siswa menyimak pembenaran dan pelurusan jawaban oleh 

guru.  

25. Siswa mendapatkan soal evaluasi siklus 1 dari guru. 

26. Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus 1 yang dibagikan oleh 

guru.  

27. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

hari ini. 

28. Siswa diminta guru untuk mempelajari materi selanjutnya di 

rumah. 

29. Siswa bersama dengan guru menyanyikan lagu wajib sebelum 

mengakhiri pembelajaran. 

30. Salah seorang siswa memimpin berdoa untuk menutup 

 2.  
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pembelajaran. 

 

 

Catatan: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................ 

 

 

Mengetahui,      Ambarawa, 8 November 2018 

        Kepala Sekolah       Observer 

 

 

       (Siti Bandiyah S.Pd)                              (Tukimin S.Pd) 

NIP. 19650914199103 2 007     NIP. 19680620201406 1 002 
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Lampiran 32 Hasil Observasi terhadap Siswa Siklus II 
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Lampiran 33 Dokumentasi Penelitian 

                

       Gambar 1           Gambar 2 

     Gambar 1 dan 2. Guru menyajikan permasalahan atau soal yang di  jawab oleh siswa 

               

                   Gambar 3                        Gambar 4 

      Gambar 3 dan 4. Siswa berdiskusi mengerjakan soal dengan kelompok 

               

                          Gambar 5                  Gambar 6 

         Gambar 5 dan 6. Siswa melakukan praktek di dalam kelompok 
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                     Gambar 7                                                             Gambar 8 

         Gambar 7 dan 8. Siswa melakukan presentasi hasil pekerjaan kelompok 

 

              

                     Gambar 9                                                            Gambar 10 

           Gambar 9 dan 10. Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

Lampiran 34 Hasil Uji Plagiat 

Bab I Pendahuluan 
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BAB II Kajian Pustaka 
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BAB III Metode Penelitian 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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BAB V Simpulan dan Saran 
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