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ABSTRAK 

Pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan siswa, 

sehingga siswa dapat menerapkan konsep matematika yang telah dipelajari di sekolah dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu pembelajaran yang mengembangkan keterampilan siswa 

adalah pembelajaran nested yang dapat dipadukan dengan pembelajaran berbasis masalah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  perangkat (valid, praktis dan efektif) 

pembelajaran terpadu tipe nested dengan setting pembelajaran berbasis masalah yang sudah 

diterapkan di SMP Negeri 2 Pungging pada materi tabung dan kerucut. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Pengambilan subjek dalam 

penelitian ini sebanyak 30 siswa kelas IX-G SMP Negeri 2 Pungging. Model pengembanagan 

perangkat pembelajaran yang digunakan adalah model pengembangan 4-D dari Thiagarajan 

yang dimodifikasi menjadi 3-D. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam 

penelitian ini meliputi RPP, buku siswa, dan LKS. Instrumen dalam penelitian ini adalah 

lembar validasi perangkat pembelajaran, lembar pengamatan keterlaksanaan sintaks, lembar 

pengamatan aktivitas siswa, soal tes,dan lembar angket respon siswa.  

Dari pengembangan pembelajaran yang telah dilaksanakan, diperoleh data sebagai 

berikut: RPP-tabung sebesar 3,38; RPP-kerucut sebesar 3,43; buku siswa sebesar 3,11; LKS-

tabung sebesar 3,25 dan LKS-kerucut sebesar 3,39. Dari penilaian validator tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran tersebut valid. Perangkat pembelajaran 

memenuhi kriteria praktis dari penilaian validator. Pembelajaran memenuhi kriteria efektif 

dikarenakan keterlaksanaan sintaks sebesar 3,67; aktivitas siswa sebesar 91,15%; ketuntasan 

belajar siswa sebesar 86,67% dan respon positif siswa sebesar 89,17%. Dari hasil di atas, 

maka pembelajaran terpadu tipe nested dengan setting pembelajaran berbasis masalah pada 

materi tabung dan kerucut telah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. 

Kata kunci: pembelajaran terpadu tipe nested, pembelajaran berbasis masalah, 

RPP, LKS, Buku Siswa 
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