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LESSON PLAN 3 

Guru B/N Mata Pelajaran Kelas Semester / TA 

Made Nuryadi YPS - 326 Matematika 5 I / 2012-2013 

Minggu Efektif Rencana Penggunaan Tanggal Penggunaan Alokasi Waktu 

10-11 16 – 27 September 2013  6 x Pertemuan 

 

Standar Kompetensi 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar 

1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB 

 

Indikator 

1.2.1    Mencari faktor prima dengan pohon faktor 

1.2.2    Mencari faktor prima dengan menggunakan tabel 

1.2.3    Menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan 

1.5.1    Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

 

Pertemuan 1 (Satu) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat mencari faktor prima dengan menggunakan pohon faktor 
Siswa dapat mencari faktor prima dengan menggunakan tabel 
Siswa dapat menentukan faktorisasi prima suatu bilangan  

Materi Pokok KPK dan FPB 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai. 

b) Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d) Menggali makna AMBAK (Apa Manfaat BagiKu) dari materi yang akan 

dipelajari dengan memberikan sebuah masalah berkaitan dengan KPK dan 

FPB yang dekat dengan lingkungan Siswa 

Contoh: Dody pergi berenang di danau setiap 3 hari sekali sedangkan Ihsan 

setiap 2 hari Sekali. Jika hari ini dia berenang bersama-sama di Danau, hari 

apa lagi dia pergi berenang bersama-sama? 

(Guru bisa menggali dan mengingatkan kembali materi pelajaran di kelas 

4 sebagai materi prasyarat) 

10’ Ceramah dan 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 



2.  Kegiatan Inti 

a) Guru mengingatkan kembali materi tentang faktor yang ada di kelas 4 dengan 

menggunakan Kartu Masalah, setelah itu siswa diarahkan berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk memecahkan Kartu masalah yang ada serta menuliskan 

hasil pemecahan pada buku catatannya. (eksplorasi dan elaborasi)  

Contoh:  

 

 

 

 

b) Guru menggali pemahaman siswa tentang bilangan prima dan faktor prima dari 

kartu masalah di atas dan kemudian memenentukan faktor prima dari hasil 

pemecahan masalah tersebut. (eksplorasi) 

Contoh: 

Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka faktor primanya adalah 2 

dan 3. 

c) Setelah siswa memahami secara benar tentang konsep faktor prima secara 

manual, guru mengarahkan siswa untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi 

prima dengan metode pohon faktor dan metode tabel. (eksplorasi)  

d) Guru memberikan beberapa contoh soal dan membimbing siswa untuk 

memanfaatkan metode pohon faktor dan metode tabel (latihan terbimbing). 

(elaborasi) 

e) Guru memberikan beberapa soal untuk latihan mandiri dengan menerapkan 

metode game “The Top Five” (siswa yang dapat menyelesaikan soal akan 

diambil 5 tercepat, dan jika menjawab benar akan memperoleh skor penilaian 

proses) (elaborasi dan konfirmasi) 

f) Guru memberikan solusi pemecahan dan penguatan bagi siswa yang belum 

tuntas. (konfirmasi) 

55’ Pengajaran 

langsung 

berbasis 

Kartu 

Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa melakukan refleksi. Dengan mengajukan pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini menyenangkan?  Mengapa? 

c. Apakah kalian semua sudah jelas? 

d. Apakah  masih ada yang akan bertanya? 

2. Guru memberikan PR.   

3. Guru menyampaikan rencana belajar matematika pada pertemuan berikutnya.  

5’   

 

Catatan Refleksi Guru: 

 

 

 

Carilah Faktor dari 24! 

Carilah Faktor dari 30!  



Pertemuan 2 (Dua) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menentukan KPK dan FPB dua bilangan dengan metode pohon faktor dan metode tabel 

Materi Pokok Sifat operasi hitung bilangan bulat 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Mengecek kesiapan belajar siswa. 

b) Tiket game (faktor prima dan faktorisasi prima) 

- Siswa diarahkan untuk berbaris di luar ruangan 

- Setiap siswa diberikan sebuah kartu soal untuk dikerjakan pada buku 

catatannya 

- Siswa yang dapat menyelesaikan kartu soal dengan benar diisinkan masuk 

kelas lebih awal dan mendapatkan kartu soal yang lain atau bertukar kartu 

dengan teman yang sudah masuk terlebih dahulu. 

- Setiap siswa dapat mengerjakan soal dalam kartu tiket sebanyak-banyaknya 

sambil menunggu teman lain yang belum masuk atau waktu dinyatakan 

selesai oleh guru 

- Siswa yang tidak tuntas diarahkan untuk duduk berkelompok dan diberi 

remedial tentang faktor prima dan faktorisasi prima karena materi ini 

merupakan materi prasyarat untuk menentukan KPK dan FPB  

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

15’ Permainan  

Tiket game 

Kartu yang 

digunakan 

akan ditulis 

tangan pada 

lembar kartu 

warna 

 

 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti 

a. Guru membagi siswa kedalam 6-7 kelompok dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang. Setiap kelompok diberikan sebuah Kartu 

soal  yang memuat 3 soal setiap kartu berkaitan dengan menemukan 

faktorisasi prima dari dua bilangan. Setelah itu, masing-masing kelompok 

berdiskusi untuk menemukan faktorisasi prima bilangan tersebut dan 

menuliskan jawabannya pada lembar kertas yang disediakan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

b. Guru mengarahkan siswa untuk menentukan FPB dan KPK dengan 

menggunakan konsep pohon faktor dan faktorisasi prisma sesuai 

kegiatan pada point (a) (eksplorasi dan elaborasi) 

- Menentukan KPK dengan cara mengalikan semua faktor prima dari 

kedua bilangan tersebut, jika terdapat faktor persekutuan maka 

dipilih faktor  dengan pangkat  terbesar. 

- Menentukan FPB dengan cara mengalikan semua faktor yang 

bersekutu dari kedua bilangan tersebut, dan mengambil pangkat 

yang terkecil. 

50’ Pengajaran 

Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Guru memperkenalkan konsep menentukan KPK dan FPB dengan 

metode tabel menggunakan soal yang sudah dikerjakan agar jawaban 

dan kemudahan dari kedua metode bisa dibandingkan. (eksplorasi)  

d. Guru memberikan latihan terbimbing dengan melibatkan “key student’ di 

kelas  menggunakan lembar LKS   (elaborasi) 

e. Guru memberikan satu atau lebih soal  untuk tiket keluar kelas (siswa 

yang mampu menjawab benar boleh keluar kelas lebih awal) 

(konfirmasi) 

f. Guru memberikan penguatan terhadap siswa yang belum tuntas tentang 

konsep yang telah di pelajari (konfirmasi)  

3.  Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa melakukan refleksi. Dengan mengajukan 

pertanyaan 

a. Hari ini apa yang  telah  kita pelajari? 

b. Apakah pelajaran  hari ini menyenangkan?  Mengapa? 

c. Apakah kalian semua sudah jelas? 

d. Apakah  masih ada yang akan bertanya? 

2. Guru memberikan PR.   

3. Guru menyampaikan rencana belajar matematika pada pertemuan 

berikutnya 

5’   

 

Catatan Refleksi: 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 3 (Tiga) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menentukan KPK dan FPB dengan metode faktorisasi prima dan metode 
tabel 

Materi Pokok KPK dan FPB  

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai. 

b) Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dicapai dalam 

5’ Ceramah dan 

Tanya jawab 

 

 

 

 



kegiatan belajar mengajar.       

2.  Kegiatan Inti  (Penguatan konsep melalui pendekatan permainan) 

a. Guru menyiapkan kartu soal (minimal setengah dari jumlah siswa di 

kelas) 

b. Guru mempersiapakn permainan  “SNIPPER GAME”  
Eksplorasi dan Elaborasi  
 Siswa dibagi menjadi dua kelompok dengan komposisi setiap kelompok 

harus seimbang antara siswa yang berkemampuan rendah, menengah dan 
tinggi. 

 Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengatur strategi dan memilih 
pemain pertama. 

 Dua siswa yang mewakili masing-masing kelompok maju saling 
membelakangi. 

 Seorang siswa yang bermain diberi kesempatan memilih kartu soal yang 
disediakan guru. 

 Guru membacakan soal dari kartu soal yang dipilih siswa, misalnya “ 
Berapakah KPK dari 24 dan 60 ?” 

 Siswa yang paling cepat menemukan jawaban soal harus berbalik dan 
berteriak “Dor” 

 Siswa tercepat akan ditunjuk oleh guru untuk memberi jawaban. Jika 
jawaban yang diberikan benar, maka lawannya kalah. Bila salah, maka 
siswa yang lain dapat memberi jawaban, kalau jawaban yang diberikan 
benar maka siswa yang pertama kalah. Seandainya kedua siswa 
jawabannya salah, maka soal diganti dengan yang lebih mudah. 

 Siswa yang kalah, akan kembali ke kelompoknya dan memilih temannya 
untuk menggantikan posisinya melawan sang juara. 

 Bila siswa yang menang tadi mampu mengalahkan 3 orang siswa dari 
kelompok lain, maka siswa tersebut akan di beri kesempatan untuk 
menduduki kursi kehormatan dan diberi penghargaan sebagai seorang 
“Sniper Man Matematika”. 

 Siswa yang tidak bermain di dalam kelompok diarahkan untuk ikut serta 
mengerjakan soal dari pemain, namun dilarang memberi jawaban bagi 
teman kelompok yang sedang bermain. 

 Kelompok yang anggotanya lebih duluan habis (kehabisan pemain) 
dinyatakan sebagai pemenang. (setiap siswa yang kalah/tertembak 
dinyatakan gugur dan hanya memiliki satu kesempatan bermain) 

c. Guru memberikan penguatan konsep bagi siswa yang teridentifikasi 
belum tuntas (konfirmasi) 

d. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang mendapat gelar “Sniper 
man” (konfirmasi) 

 

60’ Permainan 

“SNIPPER 

GAME”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kegiatan Penutup 

a) Guru membimbing siswa melakukan refleksi terhadap game yang telah 

dilakukan. 

b) Guru menyampaikan kebutuhan pembelajaran berikutnya. 

5’ Diskusi dan 

Tanya jawab 

 

 

Catatan Refleksi: 

 

 

 

 

 

 

 



Pertemuan 4 (Tiga) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan KPK dan FPB 

Materi Pokok KPK dan FPB  

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai. 

b) Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran  

5’ Ceramah dan 

Tanya jawab 

 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti   

a) Dengan menggunakan slide/kartu guru memberikan beberapa masalah 
yang contextual berkaitan dengan KPK dan FPB, kemudian mengarahkan 
siswa bersama kelompoknya untuk mendiskusikan pemecahan setiap 
masalah. (eksplorasi dan elaborasi)  
Masalah-1: Lindri mempunyai 16 jilbab dan 8 bros.lindri ingin membungkus 

jilbab dan bros tersebut untuk diberikan pada adik-adiknya.Masing-
masing bungkusan tersebut berisi sama banyak. Ada berapa bungkus 
jilbab dan bros tsb? pada masing-masing bungkusan berapa jilbab dan 
bros yang ada? 

Masalah-2: Dani mempunyai 35 permen coklat dan 45 permen 
strobery.permen tsb akan dimasukan dalam kotak dengan isi yang 
sama.ada berapa kotak untuk permen tsb? berapa permen coklat dan 
strobery pada masing-masing kotak? 

Masalah-3: Sari mempunyai 84 pulpen biru dan 56 pulpen hitam.sari ingin 
membagikannya pada anak sd dan akan dimasukan dalam 
plastik.berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen 
tsb?berapa pulpen hitam dan pulpen biru pada setiap plastik? 

Masalah-4: Zul dan Fahry berenang bersama-sama pada tanggal 1 
September 2013. Jika, Zul berenang setiap 4 hari sekali dan Fahry 
setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang 
bersama-sama untuk kedua kalinya? 

b) Guru mengarahkan siswa untuk menggunakan langkah-langkah 
pemecahan masalah yang runtut sesuai pendekatan konsep “Problem 
Solving” dengan beberapa tahapan: 
- Memahami masalah dengan menuliskan secara rinci apa yang 

diketahui,dan apa yang ditanyakan 
- Menentukan metode pemecahan masalah. 
- Membuat diagram atau sketsa penyelesaian masalah 
- Menyelesaikan masalah 
- Membuat kesimpulan terhadap hasil penyelesaian. 

(eksplorasi dan elaborasi) 
c) Guru mengarahkan dan mengiatkkan siswa untuk menyelesaikan masalah 

di atas dengan menggunakan dua metode yaitu pohon faktor dan tabel. 
(konfirmasi) 

d) Guru memberikan beberapa soal/masalah untuk latihan terbimbing 
(elaborasi) 

e) Guru membahas masalah yang dianggap tidak tuntas (konfirmasi) 
 

60’ Pembelajaran 

Berbasis 

Masalah 

Kartu yang 

digunakan 

akan ditulis 

tangan pada 

lembar kartu 

warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Kegiatan Penutup 
a) Guru membimbing siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan 
b) Guru menyampaikan kebutuhan pembelajaran berikutnya. 

5’   

 



Catatan Refleksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pertemuan 5 (Tiga) 

Hari / Tanggal  

Tujuan Pembelajaran Menetukan KPK dan FPB dua buah bilangan 
Menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan KPK dan FPB 

Materi Pokok Pembelajaran Pengayaan KPK dan FPB dengan metode Game (Mathematics Junggle 

game) 

Skenario Pembelajaran Waktu Metode Keterangan 

1.  Kegiatan Awal 

a) Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai. 

b) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan pendekatan game yang digunakan 

c) Menyampaikan target game dan sistem penilaian dalam game yang 

digunakan 

5’ Ceramah dan 

Tanya jawab 

 

 

 

 

2.  Kegiatan Inti   

Beberapa persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengimplementasikan 

game ini adalah sebagai berikut: (eksplorasi) 

a) Membuat media kartu soal (kaso) dengan ukuran kurang lebih 10 cm x 20 cm 

(ukuran relatif agak besar agar nampak jelas bagi siswa ketika di 

gantung/ditempelkan di pohon sekitar lingkungan sekolah). Jumlah kartu soal 

yang dibuat disesuaikan kebutuhan pembelajaran dan sesuai alokasi waktu 

yang ditentukan.  

b) Membuat kartu jawaban soal sesuai jumlah soal yang dibuat dengan ukuran 

kurang lebih 6 cm x 25 cm (ukuran kertas F4 atau A4 yang di bagi 4) untuk 

tempat siswa menulis nama ketika mereka menemukan jawaban soal yang 

telah dikerjakan 

Cara Bermain 
a. Guru mengarahkan siswa ke tempat pelaksanaan game (upayakan 

memilih tempat yang rindang dan banyak pohon agar jumlah kartu soal 
yang dibuat dapat semua ditempelkan atau digantungkan di batang 
pohon tempat bermain.  

60’ Permainan  

“Mathematics 

Junggle” 

Kartu yang 

digunakan 

akan ditulis 

tangan pada 

lembar 

kertas warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Arahkan siswa untuk menyediakan alat tulis dan buku/kertas tempat 
mencakar serta clip chart (papan pengalas ujian) agar mempermudah 
siswa melakukan proses permainan. 

c. Guru menjelaskan aturan permainan “Mathematics Jungle games” 
sebagai berikut.(elaborasi dan konfirmasi) 

- Setiap siswa dapat mengerjakan kartu soal yang telah 
ditempelkan dipohon-pohon sesuai keinginannya dan dikerjakan 
secara mandiri. 

- Siswa yang telah menyelesaikan satu soal atau lebih langsung 

dapat membandingkan jawabannya pada kartu jawaban yang 

tersedia, apabila jawaban yang diperoleh siswa dinyatakan 

benar dan ada hasilnya pada kartu jawaban, siswa dapat 

menuliskan namanya pada kartu jawaban tersebut 

- Siswa yang dapat menyelesaikan semua soal sesuai alokasi 
waktu yang ditentukan, dinyatakan tuntas. 

- Siswa yang tuntas menyelesaikan soal dan namanya telah 
tercatat pada semua kartu jawaban akan dipilih 5 orang tercepat 
untuk dinyatakan sebagai juara.  

d. Setelah permainan dinyatakan selesai, guru akan mengumpulkan semua 
lembar kartu jawaban yang telah berisi nama-nama siswa. Kemudian, 
menghitung jumlah soal yang dapat diselesaikan oleh setiap individu 
siswa sesuai jumlah nama yang tertera pada kartu jawaban. Hasil 
perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai catatan hasil evaluasi 
pembelajaran. (konfirmasi) 

 

 

 

3.  Kegiatan Penutup 

a. Guru membimbing siswa melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan 

c) Guru menyampaikan kebutuhan pembelajaran berikutnya yaitu 

pemberitahuan untuk diadakan test tertulis. 

5’ Ceramah dan 

Tanya jawab  

 

 

Catatan Refleksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 6: Ulangan Harian tentang KPK dan FPB 

Catatan Refleksi Ulangan Harian: 

 

 

 

 

 



Sumber Belajar  Buku Paket Matematika Kelas V 

 E-Buku Matematika Kelas V,  Rj. Soenarjo. Puskurbuk, Depdiknas. 

 E-Buku Matematika Kelas V,  Y.D. Sumanto, dkk. Puskurbuk, Depdiknas. 

 Media Presentase Pembelajaran 

 Media Kartu Soal (Kaso) 

 Game online 
http://www.gameclassroom.com/game/45879-3635/use-common-multiples-

fractions/finding-gcf-and-lcm-using-prime-faktorization 

http://www.mathplayground.com/faktortrees.html 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/number/faktors_multiples/play/ 

 

Alat Bantu Pembelajaran  LCD 

 Kartu berwarna 

Refleksi Guru terhadap keseluruhan proses KBM pada Lesson Plan: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sorowako, 30 Agustus 2013 

 
          Mengetahui,                                                      Dievaluasi oleh,                                           Disusun oleh, 
    Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah                   Guru Mata pelajaran 
 
 
 
Alexander L. Kolatlena        Zemy Herlina         Made Nuryadi 
          YPS  - 307                     YPS -           YPS - 326 

 
 
 
 

 

Komentar Kepsek / Wakasek terhadap Lesson Plan ini : 
 

 

 

 

 

http://www.gameclassroom.com/game/45879-3635/use-common-multiples-fractions/finding-gcf-and-lcm-using-prime-factorization
http://www.gameclassroom.com/game/45879-3635/use-common-multiples-fractions/finding-gcf-and-lcm-using-prime-factorization
http://www.mathplayground.com/factortrees.html
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/number/factors_multiples/play/

