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ABSTRAK 
 
Musthafa, Aerienda. 2010. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan 
STAD terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik SMP Takhasus Al-
Qur’an Kalibeber Wonosobo Kelas VII Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi Jurusan 
Matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata Kunci: pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAD, kemampuan komunikasi 

matematis 
 

Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang sangat 
penting untuk dimiliki, karena dapat membantu dalam kemampuan lain yaitu pemecahan 
masalah, penalaran, pemahaman, dan berfikir kritis. Untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematis perlu diterapkan model pembelajaran yang lebih berorientasikan 
pada keaktifan peserta didik melalui diskusi diantaranya yaitu model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan Jigsaw. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif jika dibandingkan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta 
didik SMP Takhasus Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif 
terhadap kemampuan komunikasi matematis jika dibandingkan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD peserta didik SMP Takhasus Al-Qur’an Kalibeber 
Wonosobo. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VII SMP Takhasus 
Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cluster 
random sampling dan diperoleh hasil peserta didik kelas VIIB sebagai kelas eksperimen I 
yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan peserta didik kelas VIIC 
sebagai kelas eksperimen II yang dikenai model pembelaran kooperatif tipe Jigsaw. 
Pengambilan data diperoleh dengan metode tes yang kemudian dianalisis dengan uji 
proporsi untuk menguji hipotesis penelitiannya. 

Hipotesis penelitiannya adalah kemampuan komunikasi matematis peserta didik 
yang memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dari kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik yang memperoleh model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD pada SMP Takhasus Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo. Berdasarkan uji 
proporsi pada taraf signifikansi 5% ternyata proporsi kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik yang nilainya ≥65 pada kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang 
nilainya ≥65 pada kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dengan kata 
lain bahwa pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif 
dibandingkan dengan pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD terhadap 
kemampuan komunikasi matematis peserta didik SMP Takhasus Al-Qur’an Kalibeber 
Wonosobo kelas VII tahun ajaran 2009/2010. Berdasarkan penelitian tersebut, maka 
peneliti memberikan saran agar model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 
digunakan sebagai alternatif  untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik  


