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Abstrak 

 Tujuan dari penyusunan proposal seminar ini adalah untuk mengetahui 

rencana pelaksanaan pembelajaran model Reciprocal Teaching berbasis 

kontekstual dengan penggunaan alat peraga papan fungsi dan mengetahui cara 

penggunaan alat peraga papan fungsi. 

 Penelitian direncanakan menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 

subjek kelas VIII  SMP Pawyatan Daha 2 Kediri. Dan pokok bahasan yang 

dipilih adalah relasi dan fungsi. 

 

Kata Kunci: Reciprocal Teaching, Kontekstual, Alat Peraga Papan Fungsi 

 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di SMP adalah materi 

pembelajaran matematika diberikan dalam bentuk jadi, sehingga membuat 

siswa tidak mampu menguasai dengan baik. Berdasarkan informasi yang 

peneliti dapatkan dari guru matematika bahwa proses pembelajaran 

matematika masih banyak ditemui permasalahan. Selain itu berdasarkan data 

hasil ulangan akhir semester ada 97% siswa mendapat nilai kurang dari KKM 

yaitu 73. Hal itu membuktikan bahwa pemahaman tentang materi relasi dan 

fungsi masih kurang. 

Untuk itu, dibutuhkan model pembelajaran yang lebih mengutamakan 

keaktifan siswa dan memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi 

secara maksimal.Oleh karena itu peneliti akan menerapkan Model Reciprocal 

Teaching Berbasis Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi. 
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Pembelajaran dengan menggunakan model Reciprocal Teaching adalah 

suatu model pembelajaran yang menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri 

yaitu merangkum, menyusun pertanyaan, mengklarifikasi, memprediksi. 

Pendekatan kontekstual adalah materi pembelajaran dikaitkan dengan 

fenomena alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pada pembelajaran menggunakan alat peraga dapat menambah 

kemenarikan tampilan materi sehingga dapat meningkatkan minat serta 

mengambil perhatian siswa. Salah satu alat peraga adalah papan fungsi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “Model Reciprocal Teaching Berbasis Kontekstual Dengan 

Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi” 

B. RUMUSAN PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran Model Reciprocal 

Teaching Berbasis Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan 

Fungsi? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan alat peraga papan fungsi? 

C.TUJUAN PENULISAN 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rencana 

pelaksanaan pembelajaran Model Reciprocal Teaching Berbasis 

Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan Fungsi dan cara 

penggunaan alat peraga papan fungsi. 

D. MANFAAT PENULISAN 

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran Model Reciprocal 

Teaching Berbasis Kontekstual Dengan Penggunaan Alat Peraga Papan 

Fungsi dan cara penggunaan alat peraga papan fungsi. 
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INTI 

1. Model Reciprocal Teaching 

 Model Reciprocal Teaching adalah model pembelajaran yang tujuan 

utama pembelajaran tercapai melalui kegiatan belajar mandiri dan 

menjelaskan kembali hasil belajarnya kepada orang lain. Adapun fase-fasenya 

adalah sebagai berikut : 

 Fase 1 : Merangkum (summarizing) 

 Fase 2 : Membuat Pertanyaan (asking question) 

 Fase 3 : Mengklarifikasi (Clarifying) 

 Fase 4 : Memprediksi (Predicting) 

2. Kontekstual 

 Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan 

fenomena alam yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapan kehidupan sehari-hari dan melibatkan 7 komponen utama, yaitu : 

a. Konstruktivis  e. Pemodelan 

b. Bertanya   f. Refleksi  

c. Menyelidiki   g. Penilaian melalui proses 

d. Masyarakat belajar 

3. Alat Peraga Papan Fungsi 

 Alat peraga adalah media yang memiliki ciri dan/atau bentuk dari konsep 

sehingga materi ajar yang dipergunakan untuk memperagakan materi tersebut 

sehingga materi pelmbelajaran lebih mudah dipahami papan fungsi adalah alat 

peraga yang memperagakan konsep relasi dan fungsi. 

     Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

439 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Pawyatan Daha 2 Kota Kediri 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VIII (delapan) / Ganjil 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi  :1.Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi 

dan persamaan garis lurus 

Kompetensi Dasar  : 1.3 Memahami relasi dan fungsi 

A. Indikator 

1. Kognitif 

a. Produk : 

Menjelaskan dengan kata – kata  dan menyatakan masalah sehari – 

hari yang berkaitan dengan relasi 

b. Proses : 

Menguraikan dengan kata – kata dan menyatakan masalh sehari – 

hari yang berkaitan dengan relasi 

2. Afektif   

a. Nilai pendidikan karakter bangsa 

Teliti, tanggung jawab, bekerja sama 

b. Ketrampilan sosial 

Berani mengemukakan pendapat dan menghargai orang lain.  

Mengembangkan sikap kerjasama. 

3. Psikomotor 

 Menyelesaikan dengan kata- kata dan menyatakan masalah sehari – hari 

yang berkaitan dengan relasi 
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B. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

a. Produk 

 Melalui alat peraga papan fungsi siswa dapat menjelaskan dengan 

kata – kata dan menyatakan masalah sehari – hari yang berkaitan 

dengan relasi fungsi dengan benar 

b. Proses 

Melalui alat peraga papan fungsi siswa dapat menguraikan dengan 

kata – kata dan menyatakan masalah sehari – hari yang berkaitan 

dengan relasi dan fungsi dengan benar 

2. Afektif 

a.  Nilai pendidikan karakter bangsa 

Siswa dilatihkan karakter teliti sehingga terbiasa memberikan 

jawaban dengan tepat dan benar 

Siswa diharapkan memiliki sikap tanggung jawab dalam mengikuti 

pelajaran 

b.  Ketrampilan sosial 

Siswa dilatihkan karakter berani mengemukakan pendapat dan 

menghargai pendapat orang lain sehingga terbiasa mengutamakan 

sikap mandiri dan toleran. 

Siswa diharapkan dapat meningkatkan kerjasama 

3.  Psikomotor 

 Siswa dapat menyelesaikan dengan kata – kata dan menyatakan 

masalah sehari – hari yang berkaitan dengan relasi dengan benar 

C.  Materi Pembelajaran 

Relasi dan fungsi 

D. Model Dan Metode Pembelajaran 

 Model  : Reciprocal Teaching 

 Strategi : Pembelajaran Aktif 

 Pendekatan : Kontekstual 
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 Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap (sintaks) 

Kegiatan 

(Skenario 

Pembelajaran) 

Strategi / 

Pendekatan 

/ Metode 

Nilai 

Budaya 

dan 

Karakter 

Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Menyiapkan 

siswa dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Fase 1 

Kontekstual 

 

 

 

Penggunaan alat 

peraga 

 Guru 

mengucapkan 

Salam 

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 Guru 

menyampaikan 

materi relasi 

dan fungsidan 

dikaitkan 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari 

 Guru 

menggunakan 

alat peraga 

papan fungsi 

Ceramah 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Religius 

 

 

 

15 

menit 

 

 

Inti 

Pembentukan 

kelompok 

 

 

 Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Fase 1 

Reciprocal 

Teaching 

(Merangkum) 

 

 

 

Fase 2 

Reciprocal 

Teaching 

(Membuat 

Pertanyaan) 

 

 

Fase 3 

Reciprocal 

Teaching 

(Mengklarifikasi) 

 

 

Fase 4 

Reciprocal 

Teaching 

(Memprediksi) 

masing-masing 

kelompok 

terdiri dari 4 

anak 

 

 

 Masing-masing 

kelompok 

merangkum 

materi yang 

telah diberikan 

oleh guru 

 

 Setelah itu 

masing-masing 

kelompok 

membuat 

pertanyaan dan 

guru 

membimbing 

untuk membuat 

jawabannya 

 

 Perwakilan dari 

kelompok 

mengklarifikasi 

yaitu maju 

untuk 

menjelaskan 

materi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi  

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

 

Teliti 

 

 

 

 

 

Bekerja 

Sama 

 

 

 

 

 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

15 

menit 

 

 

 

 

 

10 

menit 
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telah diberikan 

 

 Guru menyuruh 

perwakilan 

siswa dari 

masing-masing 

kelompok untuk 

memimpin 

diskusi untuk 

memprediksi 

soal yang 

diberikan guru 

Penutup  Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

materi 

 Guru 

memberikan tes 

untuk mengukur 

kemampuan 

siswa 

 Guru  

mengakhiri 

proses 

pembelajaran 

dan 

mengucapkan 

salam 

Ceramah  Religius  5 menit 
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F. Sumber Dan Media Pembelajaran 

a.   Sumber : 

Yuliana ,Matematika Kreatif untuk SMP / MTsKelas VIII.Surakarta 

b.  Media 

Alat Peraga Papan Fungsi 

G. Penilaian 

a. Prosedur  : Penilaian akhir 

b. Jenis Penilaian : Tes Tertulis 

c. Bentuk instrument : 

     Tes tertulis untuk penilaian akhir 

d. Tindak Lanjut  : 

     KKM = 73 

     Jika perolehan nilai siswa < 73 , maka secara individu siswa diberi 

remidi , dan 

     Jika perolehan nilai siswa  ≥  73 , maka secara individu diberi pengayaan 

materi. 

 

Alat Peraga Papan Fungsi 

 

 
 

Cara penggunaan alat peraga papan fungsi 

 

1. Tulis tiap anggota domain pada papan domain yang tersedia 

2. Tulis tiap anggota kodomain pada papan kodomain yang tersedia 
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3. Hubungkan dengan relasi yang diinginkan 

4. Dengan menggunaakan kabel yang telah disediakan, hubungkan anggota 

domain pertama dengan pasangan pada kodomain 

 
5.  Gunakan cara yang sama pada (tahap 4) untuk menghubungkan domain 

dengan relasinya. 

6. Untuk lebih menarik jika ada hubungan domain dan kodomain ada lampu 

indikator yang menyala pada range. 

 
 

Cara membedakan antara relasi dan fungsi 

 

1. Untuk mudah membedakan antara relasi dan fungsi gunakan kabel dengan 

warna yang berbeda untuk membedakan adanya hubungan. 
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2. Karena fungsi sudah pasti relasi , maka hanya fungsi yang perlu 

diperhatikan 

3. Untuk relasi , tidak ada batasan banyaknya kabel dari domain menuju 

kodomain 

4. Untuk fungsi , kabel dari domain menuju kodomain hanya satu kabel yang 

menuju ke salah satu kodomain (tunggal) 

5. Dari uraian diatas dapat disimpulkan jika ada domain yang menggunakan 

lebih dari satu kabel sebagai penghubung dan satu domain dapat 

menyalakan dua lampu maka hanya disebut sebagai relasi 

6. Jika tiap domain menggunakan satu kabel untuk menghubungkan dan tiap 

domain hanya dapat menyalakan satu lampu maka dapat dinyatakan 

sebagai fungsi. 

7. Karena fungsi merupakan relasi . maka suatu fungsi sudah pasti relasi. 

 

PENUTUP 

 

Reciprocal Teaching merupakan suatu model pembelajaran yang 

menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri yaitu menyimpulkan bahan 

ajar, menyusun pertanyaan, mengklarifikasi, dan memprediksi bagian 

selanjutnya dari bahan ajar yang telah dipelajari siswa. Kontekstual adalah 

suatu pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena 

alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Alat peraga papan fungsi adalah suatu alat peraga yang memperagakan 

konsep relasi dan fungsi. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu 

alternatif dalam pembelajaran matematika 
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