
 

PAKET FASILITASI PEMBERDAYAAN KKG/MGMP MATEMATIKA 

 
 
 

PPeennyyuussuunnaann  SSiillaabbuuss  ddaann  

RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  

PPeemmbbeellaajjaarraann  ((RRPPPP))    

MMaatteemmaattiikkaa  SSDD  ddaallaamm  RRaannggkkaa  

PPeennggeemmbbaannggaann  KKTTSSPP  
 

 

 

Penulis: 

Dra. Supinah  

Penilai: 

Drs. Markaban, M.Si.  

Editor: 

Hanan Windro Sasongko, S.Si. 

Ilustrator: 

Fadjar Noer Hidayat, S.Si., M.Ed. 

 

Dicetak oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Matematika 

Tahun 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA   
YOGYAKARTA 



                                                

 

    

Paket  Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika 

Penyusunan Silabus dan RPP Matematika SD dalam rangka Pengembangan KTSP 

 



 

 

 

 
 

i 

Paket  Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika 

Penyusunan Silabus dan RPP Matematika SD dalam rangka Pengembangan KTSP 
  

 

   
 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPPPTK) Matematika dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya mengacu pada tiga pilar kebijakan pokok Depdiknas, yaitu: 1) 

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu, relevansi 

dan daya saing; 3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik 

menuju insan Indonesia cerdas dan kompetitif. 

Dalam rangka mewujudkan pemerataan, perluasan akses dan 

peningkatan mutu pendidikan, salah satu strategi yang dilakukan PPPPTK 

Matematika adalah meningkatkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta pemberdayaan guru inti/ 

guru pemandu/guru pengembang yang ada pada setiap kecamatan, 

kabupaten dan kota. 

Sebagai upaya peningkatan mutu dimaksud maka lembaga ini 

diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

implementasi pengembangan pembelajaran matematika di lapangan. Guna 

membantu memfasilitasi forum ini, PPPPTK Matematika menyiapkan paket 

berisi kumpulan materi/bahan yang dapat digunakan sebagai referensi, 

pengayaan, dan panduan di KKG/MGMP khususnya pembelajaran 

matematika, dengan topik-topik/bahan atas masukan dan identifikasi 

permasalahan pembelajaran matematika di lapangan. 

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya 

penyusunan Paket Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika dapat 

diselesaikan dengan baik. Untuk itu tiada kata yang patut diucapkan kecuali 

puji dan syukur kehadirat-Nya.  
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Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, paket fasilitasi ini 

diharapkan bermanfaat dalam mendukung peningkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan melalui forum KKG/MGMP Matematika yang dapat 

berimplikasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, 

demikian pula dengan paket fasilitasi ini walaupun telah melalui tahap 

identifikasi, penyusunan, penilaian, dan editing masih ada yang perlu 

disempurnakan. Oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang bersifat 

membangun demi peningkatan kebermaknaan paket ini, diterima dengan 

senang hati teriring ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada semua pihak 

yang membantu mewujudkan paket fasilitasi ini, mudah-mudahan 

bermanfaat untuk pendidikan di masa depan. 
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Kepala,  

 

 

 

KASMAN SULYONO 

NIP.130352806 
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BBBaaabbb   

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 

20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar 

Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa kurikulum pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan Dasar dan 

Menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta 

berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP).  

 

Standar isi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Termasuk dalam SI adalah kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) setiap 

mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis serta jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Standar Kompetensi Lulusan menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (BNSP, 2006: 4). 

 

Berdasar ketentuan di atas, setiap sekolah/madrasah harus dapat 

mengembangkan kurikulumnya (KTSP) berdasarkan SI dan SKL dan 

berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh BSNP. Sementara itu, 

isi atau muatan KTSP secara teknis terbagi dalam dua dokumen yaitu 

dokumen I dan dokumen II. Dokumen I terdiri dari: (1) pendahuluan 

1 
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(Bab I); (2)  tujuan pendidikan (Bab II); (3) struktur dan muatan 

kurikulum (Bab III); serta (4) kalender pendidikan (Bab IV). Dokumen II 

terdiri atas silabus dari SK/KD yang dikembangkan pusat dan silabus 

dari SK/KD yang dikembangkan sekolah (yaitu muatan lokal, mapel 

tambahan). Tampak bahwa silabus merupakan salah satu kelengkapan 

dari KTSP. Silabus ini merupakan tanggung jawab guru di sekolah dan 

pengembangannya dapat dilakukan sendiri oleh guru secara mandiri 

atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau 

pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan.  

 

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20, 

diantaranya menyebutkan perencanaan proses pembelajaran meliputi 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.   

 

Oleh karena itu, para guru yang bertugas mengelola pembelajaran 

matematika di sekolah  di samping  perlu memahami tentang 

pengembangan silabus, guru juga perlu memahami tentang 

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

 

B. Tujuan 

 

Setelah mempelajari  paket ini, diharapkan guru yang bertugas 

mengelola pembelajaran matematika di SD secara mandiri atau 

berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada 

Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan dapat 

mengembangkan silabus dan RPP pembelajaran matematika SD sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengembangannya. 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Paket ini memuat uraian tentang: (1) pengertian silabus; (2) prinsip 

pengembangan silabus; (3) pengembang silabus; (4) langkah-langkah 

pengembangan silabus; dan (5) contoh silabus pembelajaran 

matematika, serta (6) pengertian RPP; (7) langkah-langkah 

pengembangan RPP; dan (8) contoh RPP pembelajaran matematika, yang 
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semuanya diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi para guru 

dan kepala sekolah, khususnya guru SD dalam menyelesaikan 

permasalahan tentang silabus dan RPP pembelajaran matematika. 

 

D. Cara Pemanfaatan Paket 

 

1. Paket ini dapat dimanfaatkan guru yang bertugas mengelola 

pembelajaran matematika di SD secara mandiri atau berkelompok 

dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok 

Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan. 

2. Pelajari dan pahami terlebih dahulu SI dan SKL pembelajaran 

matematika sebagai pedoman pembuatan silabus dan RPP 

matematika! 

3. Pelajari bab demi bab dengan seksama! Diskusikan isi paket ini 

dengan rekan/teman sejawat di sekolah atau dengan 

narasumber/guru pemandu di KKG Anda! 

4. Cermati pertanyaan-pertanyaan di akhir setiap bab atau pada masing-

masing kegiatan dan jawablah! Bila ragu dengan jawaban Anda, 

cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban! 

5. Bila timbul permasalahan atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan 

lebih lanjut dengan penulis atau PPPPTK Matematika, silahkan 

hubungi alamat email PPPPTK Matematika di 

p4tkmatematika@yahoo.com atau alamat surat: PPPPTK Matematika, 

Kotak Pos 31 Yk-Bs, Jalan Kaliurang Km 6, Sambisari, Condongcatur, 

Depok, Sleman, DIY 55281, Telp. (0274) 881717, 885725, 885752 

Pesawat 248, atau Fax. (0274) 885752. Dapat juga mengirimkan email 

langsung kepada penulis di supinah.p4tkmat@yahoo.com.    
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BBBaaabbb   

PENGEMBANGAN SILABUS 
 

 

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang pengembangan silabus yang 

dikemas dalam dua kegiatan belajar dan diikuti dengan latihan. Silabus ini 

merupakan salah satu dokumen yang melengkapi KTSP. Oleh karena itu, 

penting bagi satuan pendidikan untuk dapat menyusun silabus sesuai 

prinsip-prinsip  pengembangannya.  

 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pada Kegiatan Belajar-1 Anda 

dapat menjelaskan tentang:  

1. pengertian silabus; 

2. landasan pengembangan silabus; 

3. prinsip pengembangan silabus; 

4. unit waktu silabus; 

5. pengembang silabus; 

6. langkah-langkah pengembangan silabus; 

7. pengembang silabus berkelanjutan; 

8. contoh model silabus. 

 

Pada Kegiatan Belajar-2, diharapkan Anda dapat mengembangkan atau 

membuat contoh silabus pembelajaran matematika untuk Sekolah Dasar 

(SD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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A. Pengertian Silabus  
 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.  

 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (BSNP, 2006: 14). 

 

B. Landasan Pengembangan Silabus 
 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat (2): 

”Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 

kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA dan 

SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK”.    

 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20: 

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar”. 

 

Pada Kegiatan Belajar-1 ini, Anda akan mempelajari tentang pengertian 

silabus, landasan pengembangan silabus, prinsip pengembangan silabus, 

unit waktu silabus, pengembang silabus, langkah-langkah pengembangan 

silabus, dan pengembang silabus berkelanjutan, serta contoh model atau 

format silabus. 

Kegiatan Belajar-1 
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C.  Prinsip Pengembangan Silabus  
 

1. Ilmiah 

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus 

harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

 

2.  Relevan 

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi  

dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.  

 

3. Sistematis 

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional 

dalam mencapai kompetensi. 

 

4. Konsisten 

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi 

dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sistem penilaian.  

 

5. Memadai  

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi 

dasar.  

 

6. Aktual dan Kontekstual  

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, 

dan seni mutahir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 

 

7. Fleksibel 

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman 

peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di 

sekolah dan tuntutan masyarakat.  

 

8. Menyeluruh  

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi 

(kognitif, afektif, psikomotor) (BNSP, 2006: 14).  
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D. Unit Waktu Silabus 
 

1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu 

yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 

2. Penyusun silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan 

persemester, pertahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang 

sekelompok.  

3. Implementasi pembelajaran persemester menggunakan penggalan 

silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada 

struktur kurikulum (BSNP, 2006: 15). 

 

E. Pengembang Silabus  
 

1. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri 

atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, 

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau pada 

Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Dinas Pendidikan. 

2. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan 

mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan 

lingkungannya. 

3. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat 

melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak 

sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata 

pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh 

sekolah tersebut. 

4. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, 

menyusun silabus secara bersama. 

5. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, 

sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum 

MGMP/KKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan 

digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP/KKG setempat. 

6. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus 

dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru 

berpengalaman dalam bidangnya masing-masing (BSNP, 2006: 15). 
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F. Langkah-Langkah Pengembangan Silabus  

1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran, sebagaimana tercantum pada SI, kita perlu memperhatikan: 

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat  

kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada 

di SI. 

b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dalam mata pelajaran. 

c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar 

antar mata pelajaran. 

 

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran  

Dalam mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang 

pencapaian kompetensi dasar, kita perlu mempertimbangkan: 

a. potensi peserta didik; 

b. relevansi dengan karakteristik daerah; 

c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 

spiritual peserta didik; 

d. kebermanfaatan bagi peserta didik; 

e. struktur keilmuan; 

f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan 

lingkungan; dan 

h. alokasi waktu. 

 

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi 

antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup 

yang perlu dikuasai peserta didik.  

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah: 
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a. kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan 

kepada para  pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan 

proses pembelajaran secara profesional; 

b. kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai 

kompetensi dasar; 

c. harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran;  

d. penentuan urutan kegiatan pembelajaran; 

e. rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan 

pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 

 

4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi        

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup 

sikap, pengetahuan,  dan keterampilan. Indikator dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan 

pendidikan, serta potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja 

operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.  

 

5. Penentuan Jenis Penilaian   

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes 

dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan, kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 

dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.  

 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan.   

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian: 

a. penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi; 

b. penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang 

bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses 
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pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang 

terhadap kelompoknya; 

c. sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang 

berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, 

kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar 

yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui 

kesulitan siswa; 

d. hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak 

lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program 

remidi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di 

bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta 

didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan; 

e. sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar 

yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika 

pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan 

maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan 

proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil 

melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang 

dibutuhkan. 

 

6. Menentukan Alokasi Waktu  

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan 

pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran 

perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, 

keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan 

kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus 

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi 

dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 

 

7. Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan objek dan/atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan 

elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan 

budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi (BSNP, 

2006: 15). 
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G. Pengembangan Silabus Berkelanjutan  
 

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-

masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi belajar, 

evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana 

pembelajaran. 

 

H. Contoh Model Silabus  
 

Contoh model silabus yang diberikan BSNP pada dasarnya ada dua, yaitu 

model kolom/matrik (format-1) dan model uraian (format-2) (BSNP, 

2006: 19). Dalam menyusun silabus, masing-masing satuan pendidikan 

dapat menggunakan salah satu format sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

menyusun urutan KD, urutan penempatan materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator, dan seterusnya dapat ditetapkan oleh 

masing-masing satuan pendidikan sejauh tidak mengurangi komponen-

komponen silabus.  
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SILABUS  

 

Nama Sekolah      : ............................................................  

Mata Pelajaran     : ............................................................ 

Kelas/Semester   : ............................................................ 

 

Standar Kompetensi: ............................................................ 

  

Kompe-

tensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembe-

lajaran 

Kegiatan 

Pembe-

lajaran 

Indika-

tor 

Penilai

an 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

       

       

 

Format 1 
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SILABUS 

 

Nama Sekolah   : .................................................... 

Mata Pelajaran : .................................................... 

Kelas/Semester  : .................................................... 

   

I.   Standar Kompetensi            : .................................................   

II.   Kompetensi Dasar                 : .................................................   

III. Materi Pokok/Pembelajaran : .................................................  

IV.       Kegiatan Pembelajaran       : .................................................   

V. Indikator                                 : .................................................   

VI. Penilaian : .................................................   

VII. Alokasi Waktu                        : .................................................   

VIII. Sumber Belajar                       : .................................................      

                                 

Format 2 
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Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberikan tanda 

silang pada soal pilihan ganda berikut! 

 

1. Berikut ini yang bukan merupakan penjabaran dari silabus adalah .... 

a. Standar Kompetensi 

b. Materi pokok/pembelajaran 

c. Tujuan Pembelajaran  

d. Alokasi waktu 

2. Silabus dikembangkan dengan menggunakan beberapa prinsip. Salah 

satu prinsip tersebut adalah.... 

a. Beragam dan terpadu 

 

b. Belajar sepanjang hayat  

c. Tanggap terhadap perkem-

bangan IPTEK dan seni  

d. Ilmiah 

3. Landasan pengembangan silabus adalah ....... 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (2) 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 

d. Jawaban b dan c 

4. Pengembang silabus adalah ..... 

a. Guru secara mandiri                               

b. Guru secara berkelompok 

c. Sekolah 

d. Jawaban a dan b 

5. Silabus mata pelajaran disusun dengan memperhatikan alokasi waktu, 

kecuali...... 

a. Alokasi waktu yang disediakan persemester dan pertahun 

b. Alokasi waktu mata pelajaran lain 

c. Alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran  

d. Alokasi waktu untuk pencapaian KD dan beban belajar 

Latihan-1 
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6. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam 

silabus sesuai dengan ketentuan berikut..... 

a. Harus sesuai dengan urutan di standar isi 

b. Tidak harus sesuai dengan urutan di standar isi 

c. Tidak harus memperhatikan urutan 

d. Urutan diperhatikan ketika silabus dilaksanakan 

7. Kegiatan pembelajaran sebagai salah satu komponen silabus 

dikembangkan dengan mengacu pada.... 

a. Kompetensi Dasar 

b. Indikator  

c. Penilaian   

d. Sumber belajar  

8. Fungsi utama indikator dalam silabus adalah ......... 

a. Untuk merumuskan materi 

pokok 

b. Untuk merumuskan bentuk 

dan jenis penilaian  

c. Untuk menetapkan alokasi 

waktu   

d. Untuk menentukan sumber 

belajar  

9. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah ... 

a. Memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik 

secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar 

b. Sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran  

c. Menunjukkan kegiatan siswa dan materi 

d. Jawaban a,b, dan c benar 

10.  Berikut ini merupakan kegiatan dari pengembangan silabus 

berkelanjutan, kecuali ... . 

a. Penjabaran silabus ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

b. Silabus dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-

masing guru  

c. Dikaji dan dikembangkan dengan memperhatikan masukan hasil 

evaluasi belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan 

evaluasi rencana pembelajaran 

d. Penentuan sumber belajar didasarkan pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi 
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I. Mekanisme Pengembangan Silabus 
 

1. Mengkaji dan Menentukan Standar Kompetensi (SK) 

Sebagai contoh, dipilih pelajaran matematika kelas IV semester 1, 

Standar Kompetensi 2 (Memahami dan Menggunakan Faktor dan 

Kelipatan dalam Pemecahan Masalah). 

 

2. Mengkaji dan Menentukan Kompetensi Dasar (KD) 

Pada SK 2 (Memahami dan Menggunakan Faktor dan Kelipatan dalam 

Pemecahan Masalah), terdapat empat KD yaitu sebagai berikut.   

 Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan; 

 Menentukan kelipatan dan faktor bilangan; 

 Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor 

persekutuan terbesar (FPB); 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. 

  

3. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Pencapaian kompetensi-kompetensi dasar di atas dapat dirumuskan 

ke dalam   indikator. Sebagai contoh, untuk pencapaian KD 2.3 

(Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor 

persekutuan terbesar (FPB))  dapat dirumuskan ke dalam indikator 

berikut.  

2.3.1 Menentukan kelipatan suatu bilangan; 

2.3.2 Menentukan kelipatan persekutuan dua atau tiga bilangan; 

2.3.3 Menentukan KPK dua atau tiga bilangan; 

2.3.4 Menentukan faktor suatu bilangan; 

2.3.5 Menentukan faktor-faktor persekutuan dua atau tiga bilangan; 

2.3.6 Menentukan FPB dua atau tiga bilangan; 

2.3.7 Menentukan KPK dan FPB dua atau tiga bilangan. 

 

Pada Kegiatan Belajar-2, Anda akan mempelajari bagaimana mengembangkan 

silabus pembelajaran matematika dengan mengambil satu KD dalam SI 

matematika untuk Sekolah Dasar (SD). Silabus dibuat dengan menggunakan 

format-1 dan dibuat dalam sebuah contoh silabus pembelajaran. 

Kegiatan Belajar-2 
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Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa indikator 2.3.1 dan 2.3.4 

merupakan indikator atau tuntutan kemampuan minimal KD 2.2 (KD 

sebelumnya). Untuk itu, indikator ini tidak perlu lagi dicantumkan 

dalam KD 2.3. Namun demikian, karena  indikator  2.3.1 dan 2.3.4 

merupakan kompetensi prasyarat untuk mempelajari  KD 2.3, maka 

kompetensi ini dapat dicantumkan dalam RPP sebagai kompetensi 

prasyarat. Dalam proses pembelajaran, kompetensi ini dapat diukur 

guru melalui tahap kegiatan pendahuluan yaitu sebagai apersepsi. 

Sementara itu, indikator 2.3.2 dan 2.3.5 merupakan jembatan untuk 

mempelajari atau mencapai KD 2.3, sehingga indikator ini boleh 

dicantumkan ke dalam KD 2.3. Kalaupun tidak dicantumkan sebagai 

indikator  dalam KD 2.3, dalam kegiatan pembelajarannya nanti harus 

tampak. Dengan demikian, indikator untuk KD 2.3 selengkapnya dapat 

dirumuskan seperti  pada contoh silabus pada akhir bab ini. 

 

4. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 

Dalam silabus, pada materi pokok/pembelajaran dapat dicantumkan 

materi pokok yang sesuai dengan KD bersangkutan. Pada contoh KD 

di atas, materi pokok KD 2.1 dan KD 2.2 dapat dituliskan faktor dan 

kelipatan, sedangkan pada KD 2.3 dan KD 2.4 dapat dituliskan KPK 

dan FPB. Sementara itu, materi pokok/pembelajaran yang menunjang 

pencapaian kompetensi dapat dicantumkan di dalam RPP. 

  

5. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dicantumkan di dalam silabus 

hendaknya merupakan garis besar pengalaman belajar peserta didik. 

Pada kegiatan pembelajaran, juga harus tampak  pendekatan 

pembelajaran yang digunakan  dan berpusat pada peserta didik.  

 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar 

siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi dalam rangka pencapaian 

kompetensi dasar ini, secara rinci dapat dicantumkan dalam langkah-

langkah pembelajaran pada RPP. Sebagai  contoh dapat dilihat dalam 

contoh silabus pembelajaran pada akhir bab ini.  
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6. Menentukan Jenis Penilaian 

Jenis penilaian yang dicantumkan dalam silabus adalah bentuk 

penilaiannya, seperti: tertulis, lisan, pengamatan, kinerja, pengukuran 

sikap, penilaian hasil karya (berupa tugas, proyek, dan/atau produk), 

penggunaan portofolio, dan penilaian diri yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi dasar peserta didik berdasarkan indikator.   

 

7. Menentukan Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus adalah alokasi waktu 

yang digunakan setiap KD, sedangkan waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan KD melalui indikator-indikator pencapaian secara 

rinci dapat dicantumkan dalam RPP. 

 

8.  Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar yang dicantumkan dalam silabus adalah rujukan objek 

dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang 

didasarkan pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi, seperti buku, alat peraga, lembar tugas, 

lembar kerja, dan lain-lain.  

 

 

 

 

Pilihlah 1 KD dari SK pembelajaran matematika untuk SD, kemudian buatlah 

indikator pencapaiannya! Diskusikan hasil yang Anda buat dengan rekan 

sejawat di sekolah atau KKG! 

 

Latihan-2 
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J. Contoh Silabus 
Silabus Pembelajaran Matematika Berbasis Kompetensi 

untuk Sekolah Dasar (SD) 
 

 

Nama Sekolah  : SD PERCOBAAN   

Mata Pelajaran           : Matematika 

Kelas/Semester          : IV/1 

 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami dan Menggunakan Faktor  dan Kelipatan dalam Pemecahan Masalah 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pem-

belajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Alo-

kasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

2.1Mendeskrip-

sikan 

konsep 

faktor dan 

kelipatan 

 

 

 

 

 

 

Kelipatan 

dan faktor 
• Mendiskusikan konsep 

kelipatan dalam 

permasalahan sehari-hari 

 

• Mendeskripsikan konsep 

kelipatan suatu bilangan 

 

• Menyebutkan kelipatan  

suatu bilangan  

 

1. Mendeskripsi-

kan konsep 

kelipatan  

 

 

 

 

2. Menyebutkan 

kelipatan 

suatu 

bilangan  

Penilaian kinerja 

dalam bentuk 

komunikasi lisan 

 

 

 

 

Tertulis/Penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan 

2×35 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kuriku-

lum 2004 

mata 

pelajaran 

mate-

matika SD 

• Standar 

Isi mata 

pelajaran 

matemati-



 

 

  21 

Paket Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika 

Penyusunan Silabus dan RPP Matematika SD dalam rangka Pengembangan KTSP 
  

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pem-

belajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Alo-

kasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Menen-

tukan 

kelipatan 

dan faktor 

bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mendiskusikan konsep fak-

tor dalam permasalahan 

sehari-hari 

 

• Mendeskripsikan konsep 

faktor suatu bilangan 

 

• Menyebutkan arti faktor 

suatu bilangan  

 

• Mendiskusikan cara me-

nentukan  kelipatan suatu 

bilangan 

 

• Menentukan kelipatan 

suatu bilangan 

 

 

• Mendiskusikan cara 

menentukan faktor suatu 

bilangan 

 

 

3. Mendeskripsi-

kan konsep 

faktor 

 

4. Menyebutkan 

faktor suatu 

bilangan  

 

 

 

1. Menentukan 

kelipatan 

suatu 

bilangan 

 

 

 

 

2. Menentukan 

faktor suatu 

bilangan 

 

 

Penilaian kinerja 

dalam bentuk 

komunikasi lisan 

 

Penilaian kinerja 

dalam bentuk 

komunikasi lisan 

 

 

 

Tertulis/penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan  

 

  

 

 

Tertulis/penilaian 

kinerja dalam ben-

tuk komunikasi 

lisan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2×35 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ka SD 

 

 

 

 

• Buku Teks 

Matema-

tika SD 

untuk 

siswa 

kelas IV 

• Lembar 

Kerja (LK) 

dan 

Lembar  

    Tugas 

(LT) ten-

tang KPK 

dan FPB 

• Kartu 

bilangan 

KPK dan 

FPB 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pem-

belajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Alo-

kasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

2.3 Menen-

tukan 

kelipatan 

persekutu-

an terkecil 

(KPK) dan 

faktor 

perse-

kutuan ter-

besar (FPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menentukan faktor suatu 

bilangan 

 

• Mendiskusikan konsep 

KPK dalam permasalahan 

sehari-hari 

 

• Mendiskusikan cara 

menentukan KPK dua atau 

tiga bilangan 

• Menentukan KPK dua atau 

tiga bilangan   

 

 

• Mendiskusikan konsep FPB 

dalam permasalahan 

sehari-hari 

 

 

• Mendiskusikan cara 

menentukan FPB dua atau 

tiga bilangan 

 

 

 

 

1. Menentukan 

kelipatan 

persekutuan 

dua atau tiga 

bilangan 

 

 

2. Menentukan 

KPK dua atau 

tiga bilangan 

 

3. Menentukan 

faktor 

persekutuan 

dua atau tiga 

bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

Tertulis/penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan  

 

 

 

Tes tertulis/ 

penilaian kinerja 

dalam bentuk 

komunikasi lisan  

Tes tertulis/ 

penilaian kinerja 

dalam bentuk 

komunikasi lisan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2×35 

menit 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pem-

belajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Alo-

kasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Menyelesai-

kan 

masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

KPK dan 

FPB 

• Menentukan FPB dua atau 

tiga bilangan  

 

 

 

• Menentukan FPB dan KPK 

dua atau tiga bilangan  

 

 

 

 

 

• Mendiskusikan cara 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

KPK 

 

• Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

KPK 

 

• Mendiskusikan cara 

menyelesaikan masalah 

4. Menentukan 

FPB dua atau 

tiga bilangan 

 

 

5. Menentukan 

KPK dan FPB 

dua atau tiga 

bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan KPK  

 

 

Tes lisan/tes 

tertulis/ penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komu-nikasi 

lisan  

Tes 

tertulis/penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan  

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis/penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2×35 

menit 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pem-

belajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Alo-

kasi 

Waktu 

 

Sumber 

Belajar 

yang berkaitan dengan FPB 

 

• Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan FPB 

 

• Mendiskusikan cara 

menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan KPK dan FPB 

 

• Menyelesaikan masalah 

sehari hari yang berkaitan 

dengan KPK dan FPB 

 

 

2. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan FPB 

 

 

 

 

3. Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan KPK 

dan FPB 

 

 

Tes 

tertulis/penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan 

 

 

 

Tes 

tertulis/penilaian 

kinerja dalam 

bentuk komunikasi 

lisan 
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BBBaaabbb   

 

PENGEMBANGAN RENCANA 

PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 
 

 

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang pengembangan RPP yang 

dikemas dalam dua kegiatan belajar dan diikuti dengan latihan. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran merupakan salah satu perencanaan proses 

pembelajaran yang harus dibuat atau dipersiapkan oleh guru sebelum 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  Oleh karena itu, penting bagi guru 

untuk dapat menyusun RPP sesuai prinsip-prinsip  pengembangannya.  

 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pada Kegiatan Belajar-1 Anda 

dapat menjelaskan tentang:  

1. pengertian RPP; 

2. landasan pengembangan RPP; 

3. komponen RPP;  

4. langkah-langkah pengembangan RPP;  

5. contoh model RPP.  

 

Pada Kegiatan Belajar-2, diharapkan Anda dapat mengembangkan atau 

membuat contoh RPP pembelajaran matematika untuk Sekolah Dasar (SD). 

 

 

3 
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A. Pengertian RPP 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 

(satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan 

atau lebih. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sekurang-kurangnya 

memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar.  

 

B. Landasan Pengembangan RPP  
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20: 

“Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar”. 

 

C. Komponen RPP 
 

1. Kolom Identitas Mata Pelajaran 

2. Standar Kompetensi 

3. Kompetensi Dasar 

4. Indikator Pencapaian Kompetensi 

5. Tujuan Pembelajaran 

6. Materi Ajar (Materi Pokok) 

7. Materi/Kompetensi Prasyarat 

 

Pada Kegiatan Belajar-1 ini, Anda akan mempelajari tentang  pengertian 

RPP, landasan pengembangan RPP, komponen RPP dan langkah-langkah 

pengembangan RPP, serta contoh model atau format RPP. 

Kegiatan Belajar-1 
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8. Alokasi Waktu 

9. Metode Pembelajaran 

10. Kegiatan Pembelajaran 

11. Penilaian 

12. Sumber Belajar 

 

Catatan: 

Komponen nomor 7 di atas untuk mengingatkan kemampuan prasyarat 

yang harus dimiliki siswa sebelumi KD atau indikator yang akan 

dipelajari. Dalam pembelajaran matematika, komponen ini sebaiknya 

dicantumkan untuk mengingatkan guru tentang materi prasyarat yang 

sudah harus dimiliki siswa. Namun demikian, komponen prasyarat ini 

tidak mesti harus dicantumkan.  

 

D. Langkah-Langkah Menyusun RPP (Standar Proses 

2007) 
 

1. Menuliskan Identitas Mata Pelajaran, yang meliputi: 

a. Satuan Pendidikan; 

b. Kelas/Semester;    

c. Mata Pelajaran/Tema Pelajaran;    

d. Jumlah Pertemuan. 

 

2. Menuliskan Standar Kompetensi    

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal 

peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas 

dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 

 

Pada bagian ini dituliskan standar kompetensi mata pelajaran, 

cukup dengan cara  mengutip pada standar isi atau silabus 

pembelajaran yang telah dibuat guru. 

 

3. Menuliskan Kompetensi Dasar       

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan 

penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. 



                                                

 

    28 Penyusunan Silabus dan RPP Matematika SD dalam rangka Pengembangan KTSP 

Paket Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika 

  

Pada bagian ini dituliskan kompetensi dasar yang harus dimiliki 

peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir, cukup dengan 

cara  mengutip pada standar isi atau silabus pembelajaran yang 

telah dibuat guru. 

 

4. Menuliskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar 

tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.  

 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan  kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Contoh kata kerja operasional antara lain mengidentifikasi, 

menghitung, membedakan, menyimpulkan, menceritakan kembali, 

mempraktekkan, mendemonstrasikan, dan mendeskripsikan. 

 

Indikator pencapaian hasil belajar dikembangkan oleh guru dengan 

memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta 

didik. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua 

atau lebih indikator pencapaian hasil belajar dan disesuaikan 

dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut.  

 

Indikator dikembangkan oleh guru sekolah sesuai dengan kondisi 

daerah dan sekolah masing-masing. Dalam membuat indikator ini, 

guru juga perlu melihat KD yang sama di kelas sebelum dan 

sesudahnya agar lebih tepat dalam menentukan indikator sesuai 

dengan kelas di mana KD tersebut diajarkan. 

 

5. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi 

dasar. 

 

Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan Indikator yang 

telah ditentukan. Tujuan ini difokuskan tergantung pada indikator  
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yang dirumuskan dari SK dan KD  pada Standar Isi mata pelajaran 

matematika yang akan dipelajari siswa. 

 

6. Materi Ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi.  

 

7. Menuliskan Materi Prasyarat  

Materi Prasyarat ini merupakan materi atau kompetensi yang harus 

sudah dimiliki atau dikuasai siswa yang berkaitan dengan materi 

atau kompetensi yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran 

matematika, materi prasyarat ini sangat perlu, karena dalam 

pembelajaran matematika antara materi satu dengan yang lain 

saling berkaitan satu sama lain. Pada proses pembelajaran, 

kompetensi ini dapat diukur melalui kegiatan pendahuluan.  

 

8. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar.  

 

9. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah 

ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap 

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata 

pelajaran. Pada bagian ini dituliskan semua metode yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

10. Merumuskan kegiatan pembelajaran 

a. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi 

dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran. Pada pendahuluan ini secara 

garis besar dapat memuat hal-hal sebagai berikut. 
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1) Deskripsi singkat; 

Deskripsi singkat adalah penjelasan singkat (secara global) 

tentang isi pelajaran yang berhubungan dengan kompetensi 

yang diharapkan. Hal ini dimaksudkan agar pada permulaan 

kegiatan belajarnya, siswa telah mendapat jawaban secara 

global tentang isi pelajaran yang akan dipelajari. 

 

2) Relevansi; 

Relevansi adalah kaitan isi pelajaran yang sedang dipelajari 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa atau dengan 

pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari. Dalam hal ini dapat 

juga dengan mengingatkan kembali materi prasyarat 

(apersepsi). 

3) Tujuan/kompetensi; 

Tujuan adalah kemampuan atau kompetensi yang akan dicapai 

siswa pada akhir proses belajarnya. 

4) Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar. 

 

b. Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

 

Pada kegiatan inti ini siswa mendapat fasilitas atau bantuan 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Pada kegiatan 

inti secara garis besar berlangsung hal-hal berikut.  

1) Memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah (soal) 

yang nyata (riil) bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan 

tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam 

pelajaran secara bermakna; 

2) Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran; 
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3) Siswa mengembangkan model-model simbolik secara informal 

terhadap persoalan/masalah yang diajukan; 

4) Pembelajaran berlangsung secara interaktif, dimana siswa 

menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang 

diberikannya, memahami jawaban temannya (siswa lain), 

menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya, dan mencari 

alternatif yang lain. 

 

c. Penutup  

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, 

dan tindak lanjut, yaitu seperti berikut.  

1) Penarikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dipelajari 

dalam pembelajaran sesuai tujuan yang akan dicapai; 

2) Melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh 

atau terhadap hasil pembelajaran; 

3) Pemberian tugas atau latihan. 

 

11. Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

kepada standar penilaian. 

 

12. Menentukan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar  

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi. Pada bagian ini dituliskan semua 

media/alat/bahan/sumber belajar yang digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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E. Contoh Format RPP dari Mengacu pada Standar 

Proses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AA..  SSttaannddaarr  KKoommppeetteennssii          ::  ……  

BB..  KKoommppeetteennssii  DDaassaarr      ::  ……  

CC..  IInnddiikkaattoorr            ::  ……  

DD..  TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann    ::  ……  

EE..  MMaatteerrii  AAjjaarr        ::  ……  

FF..  MMeettooddee  PPeemmbbeellaajjaarraann    ::  ……  

GG..  AAllookkaassii  WWaakkttuu      ::  ……  

HH..  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  PPeemmbbeellaajjaarraann  

    11..  PPeennddaahhuulluuaann      ::  ……  

    22..  IInnttii        ::  ……  

    33..  PPeennuuttuupp        ::  ……  

II..  PPeenniillaaiiaann  HHaassiill  BBeellaajjaarr    ::  ……  

JJ..  MMeeddiiaa//AAllaatt//BBaahhaann//SSuummbbeerr  BBeellaajjaarr  ::  ……  

 

 

 

    RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann    

SSaattuuaann  PPeennddiiddiikkaann        ::  ……  

KKeellaass//SSeemmeesstteerr      ::  ……  

MMaattaa  PPeellaajjaarraann      ::  ......  

JJuummllaahh  PPeerrtteemmuuaann          ::  ……  
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1. Sebuah RPP mata pelajaran terdiri atas ........ 

a. 1 kompetensi dasar       

b. 2 kompetensi dasar 

c. 3 kompetensi dasar 

d. 1 kompetensi dasar atau lebih 

2. Sebuah RPP dapat digunakan untuk ..... 

a. 1 kali pertemuan  

b. 2 kali pertemuan 

c. 3 kali pertemuan 

d. 1 kali pertemuan atau lebih 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sekurang-kurangnya diantaranya 

memuat berikut ini, kecuali .... 

a. tujuan pembelajaran 

b. indikator  

c. materi ajar  

d. metode pengajaran 

4. Landasan Pengembangan RPP adalah ........ 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan  

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat (2) 

d. Jawaban b dan c 

5. Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan .... 

a. Proses belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai 

dengan kompetensi dasar 

b. Hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 

kompetensi dasar 

c. Indikator pencapaian peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar 

d. Proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik 

sesuai dengan kompetensi dasar 

6. Dalam pemilihan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan.... 

a. Situasi dan kondisi peserta didik  

b. Karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai  

c. Suasana belajar dan proses pembelajaran 

d. Jawaban a dan b  

Latihan-3 
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Contoh RPP 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Percobaan 

Kelas/Semester      : IV/1 

Mata Pelajaran       : Matematika 

Jumlah Pertemuan : 2 x pertemuan  

 

A. Standar Kompetensi 

2.  Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam 

pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3  Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor 

persekutuan terbesar (FPB) 

 

C. Indikator 

1.  Menentukan KPK dari 2 bilangan 

2.  Menentukan KPK dari 3 bilangan 

3. Menentukan FPB dari 2 bilangan 

4.  Menentukan FPB dari 3 bilangan 

 

D. Tujuan 

1. Pertemuan 1 

a. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan KPK 

b. Siswa dapat menentukan KPK dari 2 atau 3 bilangan 

2. Pertemuan 2 

a. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang 

berkaitan dengan FPB 

 

Pada Kegiatan Belajar-2 Anda akan mempelajari bagaimana 

mengembangkan RPP pembelajaran matematika dengan mengambil satu 

KD dalam SI matematika untuk Sekolah Dasar (SD).  

Kegiatan Belajar-2 
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b. Siswa dapat menentukan FPB dari 2 atau 3 bilangan 

 

E. Kemampuan Prasyarat 

1. Memahami konsep perkalian dua bilangan satu angka (perkalian 

dasar) 

2. Menentukan kelipatan dan faktor bilangan 

 

F. Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran (@ 35 menit) 

 

G. Media/Alat dan Sumber Belajar  

1. Lembar permasalahan   

2. Lembar Kerja Siswa (LKS)  

3. Lembar Tugas Siswa (LTS) 

4. Buku matematika untuk kelas IV 

 

H. Pendekatan/Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan CTL 

2. Metode Pembelajaran: 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan-1 

1. Pendahuluan 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari; 

b. Apersepsi, yaitu melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali 

tentang perkalian dua bilangan satu angka,  kelipatan, dan faktor 

suatu bilangan; 

c. Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar. 

2. Inti 

a. Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang 

diajukan guru (lembar permasalahan terlampir). Guru berkeliling 

untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi serta membantu 

siswa yang memerlukan bantuan; 
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b. Siswa wakil kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian dan 

alasan atas jawaban permasalahan yang diajukan guru;  

c. Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dari dua atau 3 bilangan;  

d. Guru bersama siswa membahas kaitan permasalahan dengan KPK;  

e. Siswa dalam kelompok menyelesaikan lembar kerja (LKS KPK 

terlampir) yang diajukan guru. Guru berkeliling untuk mengamati, 

memotivasi, dan memfasilitasi kerja sama; 

f. Siswa wakil kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok 

dan kelompok yang lain menanggapi hasil kerja kelompok yang 

mendapat tugas; 

g. Dengan mengacu pada jawaban siswa, melalui tanya jawab, guru 

dan siswa membahas penyelesaian masalah yang seharusnya; 

h. Guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara mencari 

atau menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih; 

i. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa 

tentang hal-hal yang dirasakan siswa,  materi yang belum dipahami 

dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. 

3. Penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan cara menentukan KPK dari 

dua atau lebih bilangan; 

b. Siswa mengerjakan lembar tugas (LTS KPK terlampir); 

c. Siswa menukarkan lembar tugas satu sama lain. Setelah itu, guru 

bersama siswa membahas penyelesaian lembar tugas dan 

sekaligus dapat memberi nilai pada lembar tugas sesuai 

kesepakatan yang telah diambil (ini dapat dilakukan apabila waktu 

masih tersedia). 

 

Pertemuan-2 

1. Pendahuluan 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari; 

b. Apersepsi, yaitu melalui tanya jawab dengan siswa, guru 

mengingatkan tentang perkalian 2 bilangan satu angka  dan faktor 

bilangan; 

c. Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar. 
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\ 

2. Inti 

a. Siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang 

diajukan guru (Lembar permasalahan terlampir). Guru berkeliling 

untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi serta membantu 

siswa yang memerlukan bantuan; 

b. Siswa wakil kelompok mempresentasikan permasalahan yang 

diajukan guru dan kelompok yang lain menanggapi hasil kerja 

kelompok yang mendapat tugas; 

c. Guru bersama siswa membahas kaitan permasalahan dengan FPB; 

d. Siswa dalam kelompok menyelesaikan lembar kerja (LKS FPB 

terlampir) yang diajukan guru. Guru berkeliling untuk mengamati, 

memotivasi, dan memfasilitasi kerja sama; 

e. Siswa wakil kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok 

dan kelompok yang lain menanggapi hasil kerja kelompok yang 

mendapat tugas; 

f. Dengan mengacu pada jawaban siswa, melalui tanya jawab guru, 

dan siswa membahas penyelesaian masalah yang seharusnya; 

g. Guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara mencari 

atau menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih; 

h. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa 

tentang hal-hal atau materi yang belum dipahami dengan baik, 

kesan dan pesan atau hal-hal yang dirasakan siswa selama 

mengikuti pembelajaran. 

3. Penutup 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan cara menentukan FPB dari 

dua atau lebih bilangan; 

b. Siswa mengerjakan lembar tugas (LTS FPB terlampir); 

c. Siswa menukarkan lembar tugas satu sama lain. Setelah itu, guru 

bersama siswa membahas penyelesaian lembar tugas dan siswa 

sekaligus memberi nilai pada lembar tugas sesuai kesepakatan 

yang telah diambil (ini dapat dilakukan apabila waktu masih 

tersedia). 

 

J. Penilaian 

1. Penilaian proses dilakukan pada saat siswa melakukan diskusi dan 

presentasi, yaitu keterlibatan dan aktifitas siswa dalam kelompok 

serta partisipasi siswa selama proses pembelajaran; 
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2. Penilaian hasil didasarkan pada hasil kerja siswa seperti penyelesaian 

permasalahan lembar kerja dan lembar tugas atau latihan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Lembar Permasalahan, Lembar Kerja Siswa, dan 

Lembar Tugas Siswa untuk KPK 
 

 

Lembar Permasalahan 1 

 

Terdapat sebuah lampu berwarna merah dan sebuah lampu lagi 

berwarna hijau. Lampu merah berkedip setiap 3 detik, sedangkan lampu 

hijau berkedip setiap 4 detik. Jika kedua lampu dinyalakan bersama, 

a. pada detik ke berapa saja kedua lampu akan berkedip secara bersama-

sama? 

b. pada detik ke berapa kedua lampu untuk pertama kalinya berkedip 

bersama? 

       Jawablah pertanyaan di atas dengan cara kalian masing-masing! 

 

 

 

Lembar Permasalahan 2 

 

Misalkan terdapat sebuah lampu berwarna merah dan sebuah lampu lagi 

berwarna kuning. Lampu merah berkedip setiap 2 detik, sedangkan lampu 

kuning berkedip setiap 3 detik. Jika kedua lampu dinyalakan bersama, 

a. pada detik ke berapa saja kedua lampu akan berkedip secara bersama-

sama? 

b. pada detik ke berapa kedua lampu untuk pertama kalinya berkedip 

bersama? 

Isilah tabel berikut dengan memberi tanda √√√√ (check) pada tempat yang 

disediakan! 

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 

Merah                     

Kuning                     

 

 



                                                

 

    40 

Paket Fasilitasi Pemberdayaan KKG/MGMP Matematika 

Penyusunan Silabus dan RPP Matematika SD dalam rangka Pengembangan KTSP 

Dari data di atas, 

a. Lampu merah akan berkedip pada detik ke berapa saja? 

b. Lampu kuning akan berkedip pada detik ke berapa saja? 

c. Lampu merah dan lampu kuning akan berkedip bersama pada detik ke 

berapa saja? 

d. Lampu merah dan lampu kuning untuk pertama kalinya berkedip pada 

detik ke berapa? 

Jawab: 

a. Lampu merah kedip pada detik ke:  

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

b. Lampu kuning kedip pada detik ke:  

…………………………………………………………………………………. 

c. Lampu merah dan lampu kuning kedip bersama pada detik ke:  

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

d. Lampu merah dan lampu kuning kedip bersama untuk pertama kalinya 

pada detik ke:  

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

Keterangan 

Jawaban:  a.  disebut kelipatan dari 2 

 b.  disebut kelipatan dari 3 

 c.  disebut kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 

 d. disebut kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3, 

ditulis KPK (2,3) 

Dengan demikian maka, 

a. Kelipatan dari 2 adalah ................................................................ 

b. Kelipatan dari 3 adalah ................................................................. 

c. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah ................................................ 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3, ditulis KPK (2,3) = ........... 

 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

A. Uraian (Petunjuk) 

Cara 1: Kelipatan bilangan 

1. KPK (6, 8) = ..... ? 

Kelipatan dari 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, .... 
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Kelipatan dari 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, .... 

Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8: 24, 48, .... 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8: 24 

Jadi KPK (6, 8) = 24. 

2. KPK (9, 12) = ..... ? 

Kelipatan dari 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, .... 

Kelipatan dari 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, .... 

Kelipatan persekutuan dari 9 dan 12: 36, 72, .... 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 9 dan 12 = 36 

Jadi KPK (6, 8) = 36.  

3. KPK (12, 18) = ..... ? 

Kelipatan dari 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, .... 

Kelipatan dari 18: 18, 36, 54, 72, 90, 108, 116, ....  

Kelipatan persekutuan dari 12 dan 18: 36, 72, ....   

Kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18: 36 

Jadi KPK (12, 18) = 36. 

 

B. Latihan 

1. KPK (10, 15) = ..... 

Cara 1 

Kelipatan dari 10 = ................................................................................. 

Kelipatan dari 15 = ............................................................................... 

Kelipatan persekutuan dari 10 dan 15 = ............................................. 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 15 = ................. 

                  Jadi KPK (10, 15) = .......... 

2. KPK (20, 30) = ...... 

Kelipatan dari 20 = ................................................................................. 

Kelipatan dari 30 = ............................................................................... 

Kelipatan persekutuan dari 20 dan 30 = ............................................. 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 20 dan 30 = ................. 

Jadi KPK (20, 30) = .......... 

3. KPK (20, 25) = ...... 

Kelipatan dari 20 = ................................................................................. 

Kelipatan dari 25 = ............................................................................... 

Kelipatan persekutuan dari 20 dan 25 = ............................................. 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 20 dan 25 = ................. 

Jadi KPK (20, 25) = .......... 
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C. Kesimpulan 

1. KPK (200, 250) = ...... 

Kelipatan dari 200 = ................................................................................. 

Kelipatan dari 250 = ............................................................................... 

Kelipatan persekutuan dari 200 dan 250 = ............................................. 

KPK (200, 250) = ................... 

 

 

KPK = Kelipatan persekutuan terkecil  

         = ..............................  

 

 

 

Lembar Tugas 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

 

Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut dengan cara mencari 

kelipatannya! 

1. 30 dan 45 

2.  80 dan 90 

 

 

B. Lembar Permasalahan, Lembar Kerja Siswa, dan 

Lembar Tugas Siswa untuk FPB 
 

 

Lembar Permasalahan 

 

Nama/Kelompok : ......................... Nama Sekolah : ............. 

Kelas : IV Waktu : ............ 
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Masalah  

Misalkan kita mempunyai jambu 12 buah dan rambutan 18 buah. Kedua jenis 

buah-buahan itu akan dibagi sama banyak kepada beberapa orang. 

Pertanyaan: 

a. Dapatkah jambu 12 buah dan rambutan 18 buah itu dibagi rata (sama 

banyak) kepada:  1 orang?     2 orang?    3 orang?   4 orang?   6 orang?   

lebih dari 6 orang? 

b. Dari hasil-hasil penyelidikan tersebut, maksimal (paling banyak) kepada 

beberapa orang jambu dan rambutan tersebut dapat dibagi rata (sama 

banyak)? 

c. Adakah cara yang paling singkat untuk memperoleh jawaban yang 

ditanyakan pada pertanyaan b? 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas dengan melengkapi isian pada tabel 

berikut! Pilihlah jawaban mungkin jika pembagiannya tanpa sisa/tak 

mungkin jika ada sisa! 

Pembagian rata pada: 

 

1 orang  2 orang  3 orang 

pene

rima 

Jam-

bu 12 

rambu

tan 18 

 pene

rima 

Jam-

bu 12 

Rambu

tan 18 

 pene

rima 

Jam-

bu 12 

rambu

tan  18 

A 

 

 

12 18  A 

B 

6 

.... 

9 

.... 

 A 

B 

C 

.... 

.... 

.... 

   .... 

   .... 

    .... 

        ada sisa/tidak                            ada sisa/tidak                              ada sisa/tidak 

4 orang  5 orang  6 orang 

pene-

rima 

Jam-

bu 12 

rambu

tan 18 

 pene-

rima 

jambu 

12 

rambu

tan 18 

 pene-

rima 

Jam-

bu 12 

rambu

tan 18 

A 

B 

C 

D 

   A 

B 

C 

D 

E 

   A 

B 

C 

D 

E 

F 

  

        ada sisa/tidak                            ada sisa/tidak                              ada sisa/tidak 
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Dari hasil penyelidikan di atas, dapatkah jambu 12 buah dan rambutan 18 

buah dibagi rata pada; 

1 orang? ...........  ................... dapat/tidak 

2 orang? ...........  ................... dapat/tidak 

3 orang? ...........  ................... dapat/tidak    

4 orang? ...........  ................... dapat/tidak            

5 orang? ...........  ................... dapat/tidak 

6 orang? ...........  ................... dapat/tidak 

lebih dari 6 orang? ...............  dapat/tidak 

 

Kesimpulan: 

Jambu  12 buah 

Rambutan  18 buah 

 

Sekarang dari penyelidikan di atas ternyata jambu 12 buah dan rambutan 18 

buah dapat dibagi rata kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 6 orang. Itu 

berarti: 

a. faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6; 

b. faktor persekutuan terbesarnya adalah 6, artinya FPB (12, 18) = 6. 

Sekarang kemukakan jawabanmu pada titik-titik yang disediakan! 

1. Tahu 20 buah 

    Tempe 30 buah  

                                                             ........ orang 

    ........ orang 

........ orang 

........ orang 

2. Telur ayam 60 butir 

          dapat dibagi rata pada berapa orang saja? 

    Telur bebek 80 butir ........ orang 

    ........ orang 

........ orang 

........ orang 

........ orang 

 

 

 

Maksimal dapat dibagi rata 

pada  ..... orang. 

Maka FPB (20, 30) = ...... 

Maksimal dapat dibagi rata 

pada ..... orang. 

Maka FPB (60, 80) = ...... 

Maksimal dapat dibagi 

rata pada berapa orang? 

 

 Jawab: ..........   orang 

dapat dibagi rata maksimal ..........   orang 

dapat dibagi rata pada berapa orang saja?   

orang 
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3. Pisang goreng 100 iris 

              dapat dibagi rata pada berapa orang saja? 

    Tahu goreng 150 iris                ........ orang 

    ........ orang 

........ orang 

........ orang 

........ orang 

                                                            ........ orang 

 

 

 

 

Maksimal dapat dibagi rata 

pada  ..... orang. 

Maka FPB (100, 150) = ...... 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menentukan Kelipatan Persekutuan Terbesar (FPB) 

 

A. Uraian (Petunjuk) 

Faktor bilangan 

1. FPB (12, 18) = ..... ? 

12  18 

1 

2 

3 

     12 

6 

4 

1 

2 

3 

     18 

9 

6 

 

Faktor dari 12: 1,   2,   3, 4, 5, 6, 12 

Faktor dari 18: 1,   2,   3,   6, 9, 18 

Faktor persekutuan dari 12 dan 18: 1, 2, 3, 6 

Faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18  = FPB(12, 18) = 6 

2. FPB (20, 30) = ..... ? 

20  30 

1 

2 

4 

20 

10 

5 

1 

2 

3 

5 

30 

15 

10 

6 

 

Faktor dari 20: 1,   2,  4, 5,  10, 20 

Faktor dari 30: 1,   2,  3, 5,   6,  10, 15, 30 

Faktor persekutuan dari 20 dan 30: 1, 2, 3, 10 

Faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30 = FPB(20, 30) = 10 
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B. Latihan 

1. FPB (60, 80) = ..... ? 

60  80 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

60 

… 

… 

… 

… 

… 

   1 

   2 

   4 

   5 

   8 

   80 

   … 

   … 

   … 

   … 

 

 

Faktor dari 60: ……………………………………… 

Faktor dari 80: …………………………………….... 

Faktor persekutuan dari 60 dan 80: …………………. 

Faktor persekutuan terbesar dari 60 dan 80 = ..................... 

 

2. FPB (12, 24) = ..... 

12  24 

1 

2 

3 

12 

.... 

.... 

 1 

2 

3 

4 

24 

.... 

.... 

.... 

 

Faktor dari 12 = ................................................................................. 

Faktor dari 24 = ............................................................................... 

Faktor persekutuan dari 12 dan 24 = ............................................. 

Faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 24 = ................. 

FPB (12, 24) = .......... 

 

C. Kesimpulan 

 

FPB (200, 300) = ...... 

1.  Faktor bilangan  

Faktor dari 200 = ............................................................................... 

Faktor dari 300 = ............................................. 

Faktor persekutuan dari 200 dan 300 = ........................ 
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FPB (200, 300) = ................... 

 

 

FPB = Faktor persekutuan terbesar 

             = .............................. 

2. FPB = (200, 300) = .................... →  berpangkat ............... 

                                    faktor sekutu 

FPB = Hasil kali faktor prima sekutu berpangkat .................. 

 

 

 

Lembar Tugas 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

 

Tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut! 

A.   Dengan faktor bilangan 

1. 50 dan 75 

2. 300 dan 400 

 

B. Dengan faktor prima/pohon faktor/faktorisasi prima 

1. 500 dan 600 

2. 400 dan 800 

3. 300 dan 1000 

 

 

 

 

 

Buatlah RPP dan perangkatnya dari silabus yang telah Anda susun pada 

Latihan 2! Anda dapat membuat RPP-nya  secara individu atau kelompok 

sesuai kelas yang Anda ampu. Komunikasikan dengan teman guru/sejawat di 

sekolah atau KKG!  

Latihan-4 
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BBBaaabbb   

 

PENUTUP 
 

 

� Berdasarkan isi dari Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006, kurikulum 

pada KTSP jenjang pendidikan Dasar dan Menengah disusun oleh satuan 

pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman panduan yang disusun 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);  

 

� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20: 

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar”; 

 

� Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar;  

 

� Salah satu kelengkapan dari KTSP adalah silabus pembelajaran. Untuk 

itu, satuan pendidikan hendaknya melengkapi KTSP dengan silabus 

pembelajarannya. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan sendiri 

oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau 

4 
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beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas 

Pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah khususnya  para guru yang 

bertugas mengelola pembelajaran matematika di sekolah perlu 

memahami aturan-aturan yang berlaku atau yang relevan kaitannya 

dengan pengembangan silabus;  

 

� Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 

(satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan 

atau lebih;  

  

� RPP merupakan pedoman bagi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas pembelajaran di kelas. Untuk itu, perlu kiranya 

bagi guru untuk dapat membuat RPP dengan baik dan benar sesuai 

tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, para guru yang bertugas 

mengelola pembelajaran perlu memahami aturan-aturan yang berlaku 

atau yang relevan kaitannya dengan pengembangan RPP.  

 

Bahan ajar ini diharapkan dapat menambah wawasan satuan pendidikan 

khususnya para guru pada saat mengembangkan silabus dan RPP-nya. 
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KUNCI JAWABAN 
 

 

 

 

 

1. c 

2. d 

3. d 

4. a 

5. d 

 

 

 

 

Contoh: 

KD 3.1: Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka 

Indikator: 

1. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian;   

2. Mengubah bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian;  

3. Menyelesaikan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka. 

 

 

 

1. a 

2. d 

3. b 

 

 

6. b 

7. b 

8. b 

9. d 

10. a 

4. b 

5. a 

6. d 

Latihan-1 

Latihan-2 

 Latihan-3 
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Diskusikan dan komunikasikan dengan teman guru/sejawat di sekolah atau 

KKG, RPP dan perangkatnya dari silabus yang telah Anda susun pada 

Latihan-2 dengan melihat contoh yang ada!  
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