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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY (SSP) BERBASIS  

MODEL LEARNING CYCLE 5E UNTUK MEMFASILITASI KONEKSI 

MATEMATIKA MATERI PRISMA DAN LIMAS 

 

Oleh: 

NANDALITA SETIAWAN 

NIM. 16600017 

 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  Subject  Specific  Pedagogy 

(SSP) berbasis model Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi koneksi matematis 

materi  prisma  dan  limas  yang  valid.  Subject  Specific  Pedagogy  (SSP)  berbasis 

model Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi koneksi matematis materi prisma dan  

limas  yang  disusun  terdiri  dari  petikan  silabus,  RPP,  LKPD,  media 

pembelajaran dan instrumen penilaian.  

Penelitian ini  merupakan  penelitian  pengembangan  dengan  model  PPE 

(Planning,  Production,  Evaluation).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah 

validator  ahli  yang  terdiri  dari  2  dosen  pendidikan  matematika  dan  1  pendidik 

matematika  di  sekolah.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  lembar  skala 

penilaian  Subject  Specific  Pedagogy  (SSP)  berbasis  model  Learning  Cycle  5E 

untuk  memfasilitasi  koneksi  matematika  materi  prisma  dan  limas.  Lembar  

skala penilaian  SSP  berupa  lembar  checklist  yang  mencangkup  aspek-aspek  

peniaian serta  deskripsinya.  Hasil  lembar  skala  penilaian  SSP  dari  validator  

ahli  menjadi acuan utnuk menentukan kualitas SSP yang dikembangkan. 

  Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan tiga tahapan 

pengembangan. Tahap  pertama  yaitu,  tahap  planning (perencanaan)   yang  

meliputi  analisis, penyusunan  peta  kebutuhan  SSP,  penyusunan  kerangka  SSP,  

melengkapi  unsur- unsur  SSP,  menyusun  instrument  peniaian.  Tahap  kedua  

yaitu,  production (produksi) yang meliputi pra penulisan SSP dan penulisan draft 

SSP. Tahap ketiga yaitu evaluation (evaluasi) yang meliputi pengujian dan 

penilaian kelayakan produk SSP oleh validator ahli. meliputi produk Subject 

Specific Pedagogy (SSP) berbasis model Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi 

koneksi matematis materi prisma dan limas tergolong dalam kategori sangat baik 

dengan spesifikasi skor penilaian validator sebesar 182,67 dari skor maksimal 200. 

Berdasarkan hal ini, produk SSP dinyatakan valid dan layak digunakan untuk 

ujicoba.  

Kata  Kunci  :  Subject  Specific  Pedagogy  (SSP),  Learning  Cycle  5E,  Koneksi 

matematis



1 
 

     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang edukatif. 

Kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran. Kualitas seorang 

pendidik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemajuan suatu 

pendidikan selain sistem pendidikan. Pendidik akan berusaha sebaik 

mungkin untuk memilih strategi maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran untuk mengembangkan berbagai kompetensi peserta 

didik. Pendidik dapat melakukan perencanaan pembelajaran yang matang 

agar peserta didik dapat berperan aktif dan dapat menggali potensi yang ada 

pada dirinya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan pendidik melakukan 

perencanaan pembelajaran yang baik yaitu berupa penyusunan materi 

pelajaran, penggunaan media, penggunaan pendekatan, penggunaan metode 

pembelajaran,alokasi waktu dan penilaian. Berdasarkan Permendikbud No. 

22 Tahun 2016 disyaratkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran 

meliputi: Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Bahan Ajar, 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Media Pembelajaran, dan Instrumen 

Penilaian. Perencanaan pembelajaran tersebut dikemas dalam Subject 

Specific Pedagogy (SSP). Petikan silabus yang dibuat disesuaikan dengan 

materi dan karakteristik peserta didik. RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan peserta didik dalam upaya mencapai Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. LKPD dibuat dengan berpatokan pada langkah-langkah 

dan kegiatan pembelajaran yang terdapat pada silabus serta latihan yang 

terdapat pada LKPD disesuaikan dengan indikator dan tujuan yang ingin 

dicapai pendidik. Penyusunan perangkat pembelajaran yang mendidik 

merupakan tugas pendidik profesional. Keterampilan pendidik dalam 
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menyusun SSP yang baik tidaklah mudah, karena terdapat standar yang 

harus dipenuhi.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Matematika dipandang secara umum hanya sebagai 

pembelajaran yang berisi hitung menghitung. Tujuan matematika dipelajari 

di sekolah supaya peserta didik mampu berpikir secara logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif. Pembelajaran matematika dipelajari pada 

setiap jenjang pendidikan, namun sampai saat ini masih banyak peserta 

didik yang belum menguasai bahkan tidak menyukai matematika. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 9 peserta didik, 6 

diantaranya beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang sangat menakutkan dan membosankan, padahal matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada saat Ujian Nasional 

(UN). Nilai yang tidak memuaskan dalam mata pelajaran matematika 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain sebenarnya telah berulang 

kali diantisipasi oleh pemerintah. 

Tujuan dari pembelajaran matematika sendiri telah tercantum dalam 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2016 (tentang standar isi) salah satunya 

yaitu Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan  antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah.  Sejalan dengan itu, National Council 

of Teacher Mathematics (NCTM) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika di antaranya adalah mengembangkan kemampuan (1) 

komunikasi matematika, penalaran matematis, (3) pemecahan masalah 

matematis, (4) koneksi matematis, (5) representasi matematis. Berdasarkan 

tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 

2016 dan menurut NCTM, memiliki kemampuan dalam mengaitkan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep (koneksi matematis), baik koneksi 

matematis yang terjadi antar konsep matematika itu sendiri atau antar 

konsep matematika dengan konsep ilmu lain dalam kehidupan sehari-hari. 
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Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pembelajaran matematika 

sehingga koneksi matematis menjadi komponen penting dalam 

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika harus memberikan 

ruang yang luas kepada peserta didik untuk membangun pengalaman dan 

pengetahuannya. Pengalaman peserta didik dalam pembelajaran 

sebelumnya dirasa kurang bermakna dapat dilihat ketika peserta didik 

kurang bisa mengaitkan antar konsep dalam masalah yang dijumpai secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat. Menurut Bruner dan Kenny dalam Sugiman 

(2009) menyebutkan bahwa setiap konsep, prinsip dan keterampilan dalam 

matematika dikoneksikan dengan konsep, prinsip dan ketrampilan lainnya. 

Struktur koneksi yang terdapat diantara cabang-cabang matematika 

memungkinkan peserta didik melakukan penalaran matematika secara 

analitik dan sintesik. Kegiatan mengkoneksikan konsep dapat menjadikan 

kemampuan peserta didik menjadi berkembang.    

Matematika tidak hanya berhubungan dengan konsep-konsep saja 

tetapi di dalamnya juga berhubungan dengan kehidupan nyata. 

Pembelajaran matematika didalamnya terdapat banyak permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya menggunakan konsep 

matematika. Selama ini pendidik jarang membawa permasalahan yang 

terjadi di sekitar peserta didik ke dalam matematika.  Permasalah berkaitan 

dengan koneksi matematis juga ditemukan dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan. Sugiman (2008) bahwa peserta didik sering mampu mendaftar 

konsep-konsep matematika yang terkait dengan masalah riil, tetapi hanya 

sedikit peserta didik  yang mampu menjelaskan mengapa konsep tersebut 

digunakan dalam aplikasi itu. 

Ruang lingkup pembelajaran matematika pada satuan pendidikan 

SMP/MTs meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta 

statistika dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelajaran 

matematika kurikulum 2013 diketahui bahwa materi  aljabar 50% , geometri 

33,33% serta peluang dan statistik sebesar 16,67% (Yuyun, 2016:1). 

Persentase untuk geometri tersebut termasuk banyak, hal ini dikarenakan 



4 
 

 

banyak konsep-konsep yang termuat di dalamnya. Geometri mempunyai 

peluang yang lebih besar untuk dipahami dibandingkan dengan ruang 

lingkup matematika yang lain. Hal tersebut karena geometri lebih banyak 

terdapat dalam aspek-aspek kehidupan sehingga mudah untuk  

dibayangkan. Bukti di lapangan tidak menunjukkan bahwa geometri 

merupakan materi yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik karena 

masih banyak peserta didik yang sulit memahami konsep dari geometri.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu 

pendidik matematika di MTs Negeri 7 Bantul pada tanggal 17 Agustus 

2020, pendidik mengatakan bahwa silabus pembelajaran yang digunakan 

biasanya berasal dari tahun sebelumnya atau download di internet sehingga 

silabus digunakan untuk semua kelas. Pendidik biasanya membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sendiri namun digunakan untuk semua 

kelas atau bahkan RPP yang digunakan merupakan RPP tahun sebelumnya. 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran dikelas  pendidik jarang berpatokan 

pada RPP. Bahan ajar untuk pelajaran matematika pun hanya berasal dari 

buku paket saja tanpa menggunakan LKS. Media pembelajaran yang 

digunakan pendidik pun sangat minim bahkan jarang sekali sehingga 

peserta didik sulit untuk memahami materi. Salah satu materi yang 

membutuhkan media pembelajaran yaitu bangun ruang sisi datar biasanya 

pendidik hanya memberikan gambaran seperti apa bangun ruang terutama 

prisma dan limas. Pada materi bangun ruang, terutama pada saat peserta 

didik menghitung luas permukaan prisma dan limas masih banyak peserta 

didik yang kesulitan dan kurang paham. Peserta didik sudah mengetahui 

rumus dari luas bangun ruang tetapi peserta didik kesulitan untuk 

menerapkanya dalam permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena peserta 

didik hanya hafal rumus tetapi tidak paham konsep. Peserta didik akan lebih 

kesulitan menyelesaikan jika permasalahan disajikan dalam bentuk soal 

cerita. 

    Pada saat peneliti melakukan observasi pembelajaran di kelas, 

pembelajaran masih berpusat kepada pendidik. Pendidik memberikan 



5 
 

 

rumus-rumus kepada peserta didik tanpa peserta didik ketahui rumus 

tersebut berasal dari mana, sehingga pada saat pendidik memberikan latihan 

soal masih banyak peserta didik yang kurang paham dalam penerapan rumus 

tersebut dan pembelajaran menjadi kurang berkesan. Selain itu, berdasarkan 

hasil wawancara dengan pendidik menunjukkan bahwa seringkali pendidik 

harus mengingatkan kembali materi prasyarat untuk suatu materi baru yang 

akan dipelajari dengan detail, sedangkan materi prasyarat tersebut sudah 

pernah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya maupun pada tingkat 

pendidikan sebelumnya. Setelah pendidik mengingatkan materi prasyarat, 

peserta didik juga kesulitan dalam mengaitkan materi prasyarat tersebut 

dengan materi yang kan dipelajarinya. Pada soal studi pendahuluan nomor 

1  (mengaitkan antar konsep matematika), peserta didik masih kesulitan 

menghubungkan konsep keliling lingkaran (jarak) dengan konsep 

kecepatan. Kemampuan mengaitkan materi prasyarat dengan materi baru 

merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh peserta didik sebab 

nantinya akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi baru 

yang akan diajarkan. Peneliti melakukan studi pendahuluan terkait koneksi 

matematis. Berdasarkan hasil pemberian soal kemampuan koneksi 

matematis yang dilakukan oleh peneliti peserta didik memperoleh skor rata-

rata  3,72 dari skor maksimal 20. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan 

koneksi matematis peserta didik masih rendah. Tabel dibawah menunjukkan 

hasil dari studi pendahuluan untuk setiap indikator. 

Tabel 1. 1 Hasil Studi Pendahuluan 

Indikator Skor rata-

rata 

Skor 

Maksimal 

Analisis 

Mengidentifikasi konsep 

yang sama dan 

mengidentifikasi 

hubungan antar konsep 

1,72 6 Peserta didik 

belum mampu 

mengidentifikasi 

konsep yang sama 

dan 
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matematika dengan 

matematika 

mengidentifikasi 

hubungan antar 

konsep 

matematika 

dengan 

matematika 

Merepresentasikan suatu 

konsep melalui konsep lain 

1,72 8 Peserta didik 

belum mampu 

merepresentasikan 

suatu konsep 

melalui konsep 

lain 

Menghubungkan antara 

konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 

0,14 6 Peserta didik 

belum mampu 

menghubungkan 

antara konsep 

matematika dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bu 

Reni materi luas permukaan dan volume pada bangun ruang merupakan 

materi yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini, pendidik 

dituntut untuk mengetahui, memilih dan mampu menerapkan model 

pembelajaran yang dinilai efektif sehingga tercipta suasana belajar yang 

kondusif dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih 

mengkoneksikan matematika dengan matematika, mengkoneksikan 

matematika dengan ilmu lain dan mengkoneksikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih 

bermakna. Selain itu, di MTs Negeri 7 Bantul khususnya kelas VIII masih 

menggunakan buku paket dari sekolah. Buku paket yang disediakan oleh 
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sekolah kepada peserta didik hanya terbatas sehingga tidak semua peserta 

didik memilikinya dan dapat mengakibatkan peserta didik kurang 

mempelajari materi pada saat dirumah. Oleh karena itu peneliti berinovasi 

untuk membuat SSP pada penelitian ini.  

Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada 

peserta didik sehingga peserta didik menjadi berperan aktif dimana 

pengetahuan dibangun dari pengetahuan peserta didik itu sendiri. Learning 

Cycle 5E terdiri dari lima tahap, yaitu : engagement, exploration, 

explanation, elaborasi dan evaluation (Ngalimun,2013: 147). Dalam model 

pembelajaran Learning Cycle 5E peserta didik didorong untuk menemukan 

sendiri pengetahuan dan konsep baru. Pada tahap engagement, pendidik 

berusaha untuk membangkitkan keingintahuan peserta didik tentang materi 

yang akan dipelajari dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-

hari. Tahap exploration dan explanation memungkinkan peserta didik 

membangun pengetahuannya sendiri dan mengungkap kembali konsep yang 

telah mereka pelajari serta menyampaikan dengan menggunakan bahasa 

mereka sendiri. Tahap elaborasi peserta didik secara individu atau 

kelompok berlatih menerapkan konsep yang telah mereka peroleh. 

Sedangkan pada tahap akhir yaitu tahap evaluation peserta didik dan 

pendidik mengevaluasi materi pembelajaran. Model pembelajaran Learning 

Cycle 5E diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengaitkan 

antar konsep matematika maupun konsep matematika dengan ilmu lain dan 

mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari (koneksi matematika). Hal 

tersebut dikarena pada tahap exploration peserta didik dilatih untuk 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dengan materi 

baru. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengembangkan Subject Specific Pedagogy (SSP) melalui skripsi yang 

berjudul “Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis Model 

Learning Cycle 5E untuk Memfasilitasi Koneksi matematis pada Materi 

Prisma dan Limas”. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan SSP 
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yang siap dipakai oleh pendidik dalam pembelajaran. Pendidik juga 

diharapkan dapat menindaklanjutinya dengan mengembangkan SSP sendiri. 

SSP yang akan dikembangkan berdasarkan pada spesifikasi materi, kondisi 

peserta didik, kemampuan koneksi matematis peserta didik, dan model 

pembelajaran yang akan digunakan. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah teridentifikasi beberapa 

masalah berikut ini : 

1. Pendidik belum melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2. Pendidik belum merancang SSP matematika secara lengkap sebagai 

perencanaan pembelajaran. 

3. Perencanaan pembelajaran yang digunakan belum memperoleh hasil 

belajar yang optimal. 

4. Pendidik belum memadukan antara metode pembelajaran dengan 

materi dan karakteristik peserta didik. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti perlu membatasi permasalahan agar penelitian ini dapat lebih 

fokus dan optimal. Penelitian ini difokuskan dalam mengembangkan 

Subject Specific Pedagogy (SSP), dimana produk yang akan dihasilkan 

berupa seperangkat perencanaan pembelajaran yang terdiri dari petikan 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD), media pembelajaran, lembar penilaian (soal post-test) 

peserta didik dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E untuk 

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis peserta didik pada materi 

prisma dan limas. 



9 
 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan Subject Specific 

Pedagogy (SSP) dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada 

materi bangun ruang prisma dan limas yang valid dengan kategori sangat 

baik atau baik untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis kelas 

VIII. 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan 

Subject Specific Pedagogy (SSP) Pedagogy (SSP) dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E yang valid dengan kategori sangat baik 

atau baik untuk memfasilitasi koneksi matematis peserta didik pada materi 

prisma dan limas kelas VIII. 

F. Spesifikasi Produk  

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah seperangkat 

perencanaan pembelajaran berupa Subject Specific Pedagogy (SSP) 

dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi 

koneksi matematis pada materi prisma dan limas, yang terdiri atas : 

1. Petikan silabus  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E  

3. Bahan ajar (Lembar Kerja Peserta Didik) dengan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E tentang materi pokok prisma dan limas untuk 

SMP/MTs kelas VIII semester genap. 

4. Media pembelajaran  

5. Instrumen penilaian pembelajaran  

Subject Specific Pedagogy (SSP) matematika dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbentuk media cetak. Subject 

Specific Pedagogy (SSP) matematika dengan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E ini dikatakan berkualitas jika memenuhi unsur 
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kelayakan valid. Valid yaitu penilaian kelayakan Subject Specific 

Pedagogy (SSP) matematika dengan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E oleh 3 ahli materi dan media, SSP dikatakan valid apabila 

penilaian SSP memperoleh kategori baik atau sangat baik. 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi sekolah, menambah pengetahuan tentang perangkat pembelajaran 

yang sedang berkembang di masyarakat untuk dijadikan salah satu 

wacana memotivasi pendidik dalam menggunakan dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran, berupa Subject Specific 

Pedagogy (SSP) untuk memaksimalkan pembelajaran. 

2. Bagi pendidik, sebagai inspirasi merencanakan pembelajaran secara 

matang dan terarah. Sehingga, pembelajaran yang dilakukan dapat 

berjalan lebih efektif, efisien dan inovatif. 

3. Bagi peneliti, sebagai pengalaman berharga bagi calon pendidik 

profesional yang kedepannya dapat dijadikan acuan dalam pembuatan 

perencanaan pembelajaran. 

H. Asumsi dan Batasan Pengembangan  

1. Asumsi Pengembangan  

Asumsi dari pengembangan ini adalah seperangkat Subject Specific 

Pedagogy (SSP) dengan model Learning Cycle 5E pada materi prisma 

dan limas yang diharapkan dapat meningkatkan koneksi matematis 

peserta didik. 

2. Keterbatasan Pengembangan  

Keterbatasan SSP tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Seperangkat SSP tersebut hanya divalidasi oleh 3 ahli  

b. Pembuatan SSP ini hanya terbatas pada materi prisma dan limas 

saja. 
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I. Definisi Istilah  

Definisi istilah dari penelitian ini diantaranya, sebagai berikut : 

1. Subject Specific Pedagogy (SSP) adalah seluruh komponen / perangkat 

pembelajarn yang harus disiapkan pendidik sebelum melakukan 

pembelajaran 

2. Subject Specific Pedagogy (SSP) dengan model pembelajaran Learning 

Cycle 5E adalah Subject Specific Pedagogy (SSP) matematika yang 

seluruh perangkatnya  saling mendukung pembelajaran dengan 

menggunakan model Learning Cycle 5E. 

3. Silabus adalah susunan teratur materi pokok mata pelajaran tertentu 

pada kelas/ semester tertentu. 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai Kompetensi Dasar yang ditetapkan dalam standar isi silabus.  

5. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengidentifikasi 

konsep yang sama, mengidentifikasi hubungan antar topik matematika, 

merepresentasikan suatu konsep melalui konsep lain, menggunakan 

koneksi matematis dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Prisma adalah bangun ruang sisi datar dimana bangun datar sisi atas dan 

bangun datar sisi alas mempunyai bentuk yang kongruen serta 

mempunyai sisi tegak berupa bangun datar segiempat 

7. Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang terdiri dari bangun datar 

segitiga dan bangun datar sebagai alas  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis model Learning Cycle 5E untuk 

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis materi prisma dan limas 

yang dikembangkan berisi petikan silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), media 

pembelajaran dan instrumen penilaian berupa Tes Kemampuan Koneksi 

matematis. Langkah-langkah pengembangan Subject Specific Pedagogy 

(SSP) ini berdasarkan model pengembangan PPE (Planning, Production, 

Evaluation). 

2. Analisis data kevalidan dilakukan berdasarkan penilaian 3 validator yang 

menghasilkan Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis model Learning 

Cycle 5E untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis materi 

prisma dan limas dengan kategori sangat baik sehingga valid dan layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran matematika.  

 

B. Saran  

Saran pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut adalah sebagai 

berikut: 

1. Saran Pemanfaatan  

a. Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis model Learning Cycle 5E 

untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis materi prisma 

dan limas dapat digunakan dalam pembelajaran karena setiap 

komponennya mempunyai keterpaduan dan telah mendapatkan 

penilaian sangat baik.  
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b. Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis model Learning Cycle 5E 

untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis materi prisma 

dan limas akan lebih baik digunakan apabila memahami terlebih 

dahulu skenario pembelajaran yang digunakan dalam SSP ini.  

c. Unutk menghemat biaya pengadaan LKPD Matematika model 

Learning Cycle 5E maka penggunaan LKPD baik pendidik maupun 

peserta didik dapat menggunakan dalam bentuk softcopy. 

2. Saran Pengembangan Produk  

a. Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis model Learning Cycle 5E 

untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis materi prisma 

dan limas dapat dikembangkan lebih lanjut sampai tahap ujicoba 

lapangan sehingga kualitas perangkat pembelajaran dapat teruji 

kepraktisan dan keefektifannya.  

b. Perlu dikembangkan Subject Specific Pedagogy (SSP) matematika 

yang memiliki keterpaduan antar komponennya, pada materi atau 

jenjang pendidikan lainnya. Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis 

model Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi kemampuan koneksi 

matematis materi prisma dan limas dapat menjadi acuan dalam 

mengembangkan SSP tersebut dengan memperhatikan kekurangan 

dan kelebihan SSP ini, sehingga dapat menghasilkan produk SSP yang 

lebih baik. 

c. Pada kondisi lingkungan akibat pandemi Covid-19 yang tidak 

memungkinkan kegiatan KBM di dalam kelas, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya mampu mengembangkan SSP yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran jarak jauh.  

d. Perlu dikembangkan media pembelajaran yang lebih tahan lama, agar 

dapat digunakan berkali-kali dalam pembelajaran.  
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