
Kata Pengantar 

 Puji syukur kami tim penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

hanya dengan izin dan kuasaNyalah penulis dapat menyusun dan menyalesaikan 

makalah “Faktor dan Kelipatan” ini dengan baik. 

Dengan selesainya makalah ini, penyusun mengucapkan banyak 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan makalah ini 

baik berupa moril maupun materil sehingga segala sesuatunya dapat berjalan 

dengan lancar. 

Segala daya dan upaya tim  penyusun lakukan untuk menyusun makalah 

ini, akan tetapi dengan keterbatasan waktu, tenaga dan minimnya pengalaman, 

tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu,  kami tim 

penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kritik serta saran sangat 

penulis harapkan dengan hati terbuka dan lapang dada untuk menyempurnakan 

langkah tim penyusun  kedepan. 

Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca 

umumnya bagi semua pihak dan mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmat 

dan karunianya pada kita semua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

Matematika sebagai salah satu ilmu pengetahuan merupakan salah 

satu sarana untuk meningkatkan kemampuan berfikir setiap orang. Oleh karena 

itu, kesadaran untuk mampu mengetahui dan memahami matematika sangat 

diharapkan sudah tumbuh sejak usia dini. 

 Salah satu materi yang menjadi dasar matematika sekolah adalah 

bilangan. Pemahaman yang baik tentang konsep bilangan akan sangat 

membantu dalam memahami konsep-konsep yang lain, seperti pada materi 

faktor dan kelipatan bilangan. 

Setelah mengenal operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan. 

Operasi-operasi hitung tersebut harus benar-benar kamu pahami karena akan 

kita gunakan dalam mempelajari kelipatan dan faktor bilangan. 

Faktor dan kelipatan bilangan sudah diajarkan dari tingkat SD sampai 

SMP dan banyak digunakan untuk memahami konsep matematika SMA sampai 

Perguruan tinggi. 

 

II. RUMUSAN MASALAH 

Bardasarkan latar belakang masalah yang diatas, bahasan yang akan 

dibahas melalui rumusan-rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? 

b. Apa yang dimaksud KPK dan FPB? 

c. Bagaimana cara menentukan KPK? 

d. Bagaimana cara menentukan FPB? 

e. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan KPK dan FPB? 

 



III. TUJUAN 

Adapun tujuan dari makalah ini, diantaranya : 

1. Melatih atau mengembangkan tentang kelipatan dan faktor bilangan. 

2. Memperluas cakrawala pengetahuan tentang kelipatan dan faktor bilangan. 

3. Memahami cara pemecahan masalah dengan KPK dan FPB. 

4. Meningkatkan pemahaman tentang materi kelipatan dan faktor bilangan 

 

IV. MANFAAT 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam tulisan ini, diantaranya : 

1.   Mengetahui pengertian kelipatan dan faktor. 

2.   Mengetahui cara mencari kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. 

3.  Mengetahui berbagai macam cara mencari KPK dan FPB. 

4.   Mengetahui penyelesaian masalah yang efektif dengan cara KPK dan FPB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Bilangan Prima 

1. Mengenal bilangan prima 

Bilagan prima adalah suatu bilangan yang mempunyai sifat khusus 

berkaitan dengan faktor. Bilangan prima adalah bilangan – bilangan asli yang 

tepat mempunyai dua faktor yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 

Contoh : 

Salah satu bilangan prima adalah 2 dan 11. 

Karena, 2   (1 x 2) 

Artinya , faktor dari 2 ada dua macam, yaitu 1 dan 2. 

Karena, 11 (1x11) 

Artinya, faktor dari 11 ada dua macam, yaitu 1 dan 11. 

2. Faktorisasi prima 

Faktor prima suatu bilangan adalah bilangan prima yang terkandung 

dalam faktor itu. 

 Mencari faktor prima suatu bilangan dengan menggunakan pohon faktor. 

Catatan : 

1. Bilangan yang akan dicari faktornya dibagi dengan bilangan prima. 

2. Bila hasilnya masih dapat dibagi, maka dibagi lagi dengan bilangan prima 

yang lain. 

 

 

 



Contoh : 26 dan 28 

           26                                   28 

 

 2        13                         2        14 

 

                                            2           7 

26 = 2 x 13                        28 = 2 x 2 x 7 

 

B. KPK dan FPB 

KPK adalah singkatan dari Kelipatan Persekutuan terKecil, sedangkan 

FPB adalah singkatan dari Faktor Persekutuan terBesar. Untuk mencari KPK 

dan FPB diperlukan hal tentang bilangan prima dan faktorisasi prima, 

-Bilangan prima  : 

  bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor yaitu bilangan itu sendiri dan 

1, 

  yaitu {2,3,5,7,11,.....}. 

- Faktorisasi prima: 

  Menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Untuk 

melakukan faktorisasi prima ini diperlukan pohon faktor. 

  

 

 

 



 contoh: 

  Faktor prima dari 80 adalah... 

buat pohon faktornya: 

                                                                   

didapat 2 x 2 x 2 x 2 x 5 = 2
4
 x 5 

Jadi faktor prima dari 80 adalah 2
4
 x 5 

 

1.    KPK (Kelipatan Persekutuan terKecil) 

a.       Mencari KPK dengan Kelipatan Persekutuan 

Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih . 

KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. 

Contoh: cari KPK dari 4 dan 8 

 

Kelipatan 4 adalah = {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, ....} 

Kelipatan 8 adalah = {8, 16, 24. 32. 40, 48, 56, ...} 

 

Kelipatan persekutuannya adalah 8, 16, 24, 32, ...    ( kelipatan yang sama dari 4 

dan 8) 

Nilai yang terkecil adalah 8, sehingga KPKnya adalah 8   
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b.      Mencari KPK dengan Faktorisasi Prima 

- semua bilangan faktor dikalikan 

-apabila ada yang sama ambil yang terbesar, apabila keduanya sama ambil salah 

satunya 

 Contoh: cari KPK dari 8, 12 dan 30 

 

buat pohon faktornya 

 

 

  Faktor Prima= 2x2x2 = 2
3
                        2x2x3 = 2

2
 x 3                      2 x 3 x 5  

 

      faktor 2 yang terbesar  2
3
 

      faktor 3 nilainya sama untuk 12 dan 30 ambil salah satunya saja yaitu 3 

      faktor 5 ada 1  ambil nilai 5 

 

      sehingga KPKnya adalah 2
3
 x 3 x 5 = 120 

 

Contoh soal cerita: 

 

Ali Berenang 10 hari sekali, Budi berenang 15 hari sekali, sedangkan Amir 

berenang 20 hari sekali. 

Ketiga-tiganya sama-sama berenang petamakali pada tanggal 20 februari 2012, 

kapan ketiga-tiganya sama-sama berenang untuk yang keduakalinya? 
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Jawab: 

Faktorisasi prima dari 10 = 2 x 5 

Faktorisasi prima dari 15 = 3 x 5  

Faktorisasi prima dari 20 = 2
2
 x 5 

 

KPK dari 10, 15 dan 20 = 2
2
 x 3  x 5 = 60 (kalikan semua faktor, faktor yang 

sama ambil, terbesar) 

Jadi mereka sama-sama berenang setiap 60 hari sekali. 

Mereka sama-sama berenang untuk yang keduakalinya adalah 20 februari + 60 

hari = 20 April 

         Ingat bulan februari untuk tahun kabisat adalah 29 hari, untuk tahun bukan 

kabisat = 28 hari 

(2012 adalah tahun kabisat karena habis dibagi dengan 4) 

 

2.    FPB (Faktor Persekutuan terBesar) 

a.       Mencari FPB dengan Faktor Persekutuan 

Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. 

FPB adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih 

itu.  

Contoh: 

 cari FPB dari 4 dan 8 dan 12 

Faktor dari 4 adalah = {1, 2, 4} 

Faktor dari 8 adalah = {1, 2, 4, 8} 

Faktor 12 adalah= {1, 2, 3, 4, 6, 12}  

Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4 

Nilai yang terbesar adalah 4, sehingga FPBnya adalah 4   

 

 

 



b.      Mencari FPB dengan Faktorisasi Prima 

-  ambil bilangan faktor yang sama dan ambil ysng terkecil dari 2 atau lebih 

bilangan  

 

Contoh: cari FPB dari 4, 8 dan 12 

buat pohon faktornya 

 

 

 

               

 

 

Faktor Prima= 2x2 = 2
2
                        2x2x2 = 2

3
                       2x 2 x 3 =2

2 
x 3  

 

 

      faktor dari 4, 8 dan 12 yang sama adalah 2, dan  yang terkecil adalah 2
2
 = 4   

      Jadi FPB dari 4, 8 dan 12 adalah 4 

 

Contoh soal cerita: 

Bu Aminah mempunyai 20 jeruk dan 30 salak, jeruk dan salak akan dimasukkan 

ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. 

a. Berapa plastik yang diperlukan? 

b. Berapa banyak jeruk dan salak pada masing-masing plastik 
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Jawab: 

Faktorisasi prima dari 20 = 2
2
 x 5 

Faktorisasi prima dari 30 = 2 x 3 x 5 

 

FPB dari 20 dan 30 = 2 x 5 = 10 ( kalikan faktor yang sama, apabila sama ambil 

yang terkecil)  

 

a. Jumlah plastik yang diperlukan = 10 plastik 

b. Jumlah jeruk pada setiap plastik = 20/10 = 2 jeruk 

    Jujmlah salak pada setiap plastik = 30/10 = 3 salak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan Soal :  

A. Tentukan KPK dan FPB dari soal-soal di bawah ini: 

1.  8 dan 24                                 6.   6, 14 dan 26 

2.  15 dan 45                               7.  25, 35 dan 50 

3.  12 dan 30                               8.  8, 12 dan 20 

4.   100 dan 250                         9.  9, 15 dan 30  

5.   30 dan 70                             10.  24, 30 dan 55 

 

B. Jawablah soal-soal cerita di bawah ini: 

1. Lampu A menyala setiap 6 menit sekali dan lampu B menyala setiap 

setiap 8 menit sekali. jika saat ini kedua lampu menyala secara 

bersamaan, dalam berapa menit kedua lampu tersebut menyala secara 

bersamaan lagi? 

2. Ibu Abid berbelanja setiap 10 hari sekali, sedangkan Ibu Erma berbelanja 

setiap 8 hari sekali. hari ini Ibu Abid dan Ibu Erma bertemu di pasar. 

Berapa hari lagi Ibu Abid dan Ibu Erma dapat bertemu di pasar? 

3. Silvi menabung di bank setiap 21 hari sekali, sedangkan Mia menabung 

di bank setiap 30 hari sekali. Hari ini mereka bersama-sama menabung di 

bank. Berapa hari lagi mereka akan menabung bersama-sama? 

4. Marbun mempunyai dua buah jam. jam pertama berdering setiap 25 

menit dan jam kedua berdering setiap 15 menit sekali. dalam setiap 

berapa menit kedua jam tersebut berdering secara bersamaan? 

5. Theresa ikut kursus komputer seminggu sekali. Putri juga ikut kursus di 

tempat yang sama 5 hari sekali. Setiap berapa hari sekali mereka dapat 

bertemu di tempat kursus? 

 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 



BAB III 

PENUTUP 

A.    Kesimpulan 

Kelipatan suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan hasil 

penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus menerus atau hasil 

perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Selain kelipatan, setiap 

bilangan juga mempunyai faktor. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, 

yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. 

Kelipatan dan faktor persekutuan adalah kelipatan atau faktor yang sama dari 

bilangan-bilangan tersebut. Kelipatan atau faktor persekutuan merupakan 

kelipatan beberapa bilangan. 

Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan adalah kelipatan 

persekutuan bilanganbilangan tersebut yang nilainya paling kecil. KPK dari dua 

buah bilangan atau lebih adalah bilangan bukan nol (0) yang merupakan 

anggota terkecil dari himpunan kelipatan persekutuan bilangan-bilangan itu. 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari beberapa bilangan merupakan 

faktor bersama yang terbesar dari beberapa bilangan. FPB dari dua bilangan 

atau lebih adalah bilangan terbesar dari faktor-faktor persekutuan bilangan-

bilangan itu. 

 

B.     Saran 

Dalam menentukan kelipatan dan faktor bilangan haruslah teliti dan 

bersikap tenang dalam pengerjaannya karena sering sekali dalam menentukan 

kelipatan dan faktor keduanya saling terbalik. Begitu pula dalam pemecahan 

masalah yang berhubungan dengan KPK dan FPB sering sekali terbalik ataupun 

salah langkah dalam menjawab soal. Sebaiknya, harus lebih teliti dan harus bisa  

membaca atau memahami soal agar bisa menjawab soal-soal yang berhubungan 

dengan kelipatan dan faktor dengan tepat. 
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