
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 

No Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1 

 
KD-1 dan  KD-2 

Peserta didik dapat : 

Menunjukkan sikap religius, mandiri, kreatif dan bisa 

bekerja sama selama proses pembelajaran 

2 

3.4 Menjelaskan faktor dan 

kelipatan suatu bilangan. 

Peserta didik dapat : 

3.4.1 Menentukan faktor bilangan. 

3.4.2 Menentukan kelipatan bilangan  

3 

 

3.6 Menjelaskan dan 

menentukan Faktor 

Persekutuan, Faktor 

Persdekutuan Terbesar 

(FPB), Kelipatan 

Persekutuan, Kelipatan 

Persekutuan Terkecil ( 

KPK) dari dua bilangan 

berkaitan dengan kehidupan 

sehari – hari. 

 

Peserta didik dapat : 

3.6.1 Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil ( KPK) 

3.6.2 Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar ( FPB) 

4 

4.4 Mengidentifikasi faktor dan 

kelipatan suatu bilangan 

4.6 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

factor persekutuan, Faktor 

Persekutuan Terbesar ( 

FPB), kelipatan persekutuan, 

Kelipatan Persekutuan 

Terkecil ( KPK) dari dua 

bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari – hari. 

Peserta didik dapat : 

4.4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

factor bilangan dalam kehidupan sehari- hari. 

4.4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kelipatan bilangan dalam kehidupan sehari – hari. 

4.6.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK 

dalam kehidupan sehari- hari. 

4.6.2Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB 

dalam kehidupan sehari- hari. 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Media :  

 Video Conference dengan Google Meet 

 Video Pembelajaran  

 Presentasi dengan Power point 

 Pengumpulan tugas pada Google Classroom. 

 Diskusi melalui WA Grup 

Alat ,  Bahan dan Sumber : 

 Smart Board 

 Laptop dan HP 

 Internet / You Tube 

 Buku Paket dan LKS Siswa  

 

LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pendahuluan 

 Melalui Video Conference dengan Google Meeting guru dan siswa mengucapkan 

Salam. 

 Guru menyampaikan tujuan  dan manfaat pembelajaran 

 Guru menyampaikan cakupan materi dan langkah pembelajaran   

Kegiatan 

Literasi 
 Peserta didik diberi bacaan singkat tentang masalah kontekstual. 



Kegiatan 

Inti 

 Melalui presentasi powerpoint  peserta didik mengamati cara 

menentukan kelipatan suatu bilangan dan faktor suatu bilangan. 

     

Critical 

Thinking 
 Pesrta didik bertanya dari  presentasi power point., sebelum 

diberikan tugas. 

 Sebelum diberikan tugas, Guru memberikan bimbingan dan 

penjelasan bagaimana cara mengerjakan tugas ( LKS) dengan 

diskusi  kelompok yang dibentuk sebelumnya  yang terdiri dari 4 -5  

orang (Tugas terlampir) 

 Siswa mengerjakan LKS dengan metode permainan puzzle yang 

berisi konsep KPK dan FPB. 

Collaboration  Peserta didik secara berkelompok  mengerjakan tugas  ( LKS ) yang 

diberikan melalui media daring (GC) dengan diskusi di breakout 

room yang telah disiapkan. 

 

 Guru melakukan pendampingan pada semua kelompok saat siswa 

kerja kelompok di breakout room 

Communication  Peserta didik menampilkan hasil  diskusi dan kelompok yang lain 

menanggapi 

 Guru membimbing  dan memberikan umpan balik yang positip 

Creativity  Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi 

 Guru membimbing  dan memberikan komentar 

Penutup  Guru dan peserta didik menyimpulkan  materi pembelajaran yang telah dipelajari 

 Guru memberikan umpan balik. 

 Guru memberikan PR (PR terlampir) 

 Guru  menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya 

 Menutup dengan doa dan salam 

 

 

C. Penilaian 
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        LAMPIRAN -1 

 

FORMAT LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

Penilaian Sikap               :   melalui observasi dari sikap karakter yang ditunjukkan pada 

kegiatan pembelajaran 

 

Penilaian Pengetahuan    :  melalui tugas individu yang dikumpulkan pada Google 

Classroom 

 

Penilaiaan Ketrampilan  :  melalui tugas kelompok yang dikumpulkan pada Google 

Classroom 

 



 

 
Mata Pelajaran      :  Matematika 

No KD / Materi     :  3.4 dan 3.6 / KPK dan FPB 

 

 

Kelas / Semester   :  VI  /  1 

Alokasi waktu       :  35 menit  (1 JP) 

 

 

Bekerjalah dalam kelompok kalian dengan diskusi lewat WA, simaklah bacaan ini dengan baik, dan 

jawablah pertanyaan – pertanyaan yang diberikan. 

 

Pada bulan agustus biasanya di jalan – jalan banyak dipasang lampu yang menyala di malam hari 

agar kelihatan meriah untuk memperingati hari kemerdekaan. Misalnya terdapat sebuah lampu 

berwarna merah, sebuah lampu berwarna kuning, dan sebuah lampu berwarna hijau. Lampu merah 

berkedip setiap 2 detik, lampu kuning berkedip setiap 3 detik dan lampu hijau berkedip setiap 4 

detik.Jika ketiga lampu dinyalakan Bersama pertama kali pada pukul 16.30 Wita, pukul berapa 

ketiga lampu menyala Bersama kedua kalinya ? 

 

A. Lengkapi tabel berikut dengan memberi tanda contreng ( V) 

 

Lampu Berkedip pada detik ke 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Merah                        

Kuning                        

Hijau                        

 

B. Untuk mencari pada detik ke berapa ketiga lampu itu berkedip Bersama- sama , tentu ada suatu 

cara yang akan kalian gunakan . 

Cara apa yang akan kalian gunakan untuk mencari jawaban itu ? 

…………………………………………………………………. 

Gunakan cara yang kalian tentukan untuk mencari jawaban itu ! 

 

……………………………………………………………………. 

 

C. Untuk mencari pada detik ke berapa ketiga lampu berkedip Bersama kedua kalinya , cara apa 

yang kalian gunakan ? 

……………………………………………………………… 

D. Untuk mencari pada pukul berapa ketiga lampu menyala Bersama ketiga kalinya, cara apa yang 

kalian gunakan ?  

 

………………………………………………………………………………………………. 

Nama Kelompok : ……………. 

Anggota : 

     …………………. 

                 ..………………… 

                 …………………. 

                 ………………….. 

 

 

 

 



FORMAT LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

 
Mata Pelajaran      :  Matematika 

No KD / Materi     :  3.4 dan 3.6 / KPK dan FPB 

Kelas / Semester   :  VI  /  1 

Alokasi waktu       :  35 menit  (1 JP) 

 

 

 

 

 

Bekerjalah dalam kelompok kalian , simaklah bacaan ini dengan baik, kemudian jawablah 

pertanyaan – pertanyaanya  

 

Di sebuah kelas 4A terdiri dari 8 siswa perempuan dan 12 siswa laki – laki 

Akan dibentuk  kelompok untuk berdiskusi. 

 

a. Dengan cara apa kita membentuk kelompok tersebut ? 

 

b. Lengkapilah tabel berikut  dengan memberikan tanda contreng ( V ) pada kotak merupakan 

factor dari bilangan 8 dan 12 ! 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8  

 

              

12  

 

              

 

c. Dari tabel di atas yang merupakan factor persekutuan dari 8 dan 12 adalah ………. 

d. Berapa FPB dari 8 dan 12 ? …………………………………………….. 

e. Berapa kelompok yang dapat dibentuk ? ………………………….. 

f. Berapa siswa perempuan dan laki – laki setiap kelompok ? …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ……………. 

Anggota : 

     …………………. 

                 ..………………… 

                 …………………. 

                 ………………….. 

 

 

 

 



        ALAT PERAGA YANG DISIAPKAN SAAT PELAKSANAAN ( MEETING ZOOM ) 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWER POINT YANG DIPRESENTASIKAN SAAT ZOOM  

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


