
 

7 
 

Kajian Pustaka 

Dalam kajian teori ini membahas beberapa teori yang mendukung 

pembahasan penelitian. Adapun beberapa teori yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah media pembelajaran, cerpen, komunikasi matematis tulis, 

model pengembangan media pembelajaran (4D), dan bangun datar. Penjelasan 

mengenai beberapa teori sebagai berikut. 

1. Media Pembelajaran 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah 

kreatifitas serta inovasi guru dalam menciptakan media pembelajaran, maka oleh 

karena itu faktor ini hendaknya mendapatkan perhatian tersendiri bagi para 

pendidik. Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Secara garis besar media adalah suatu alat atau sarana 

yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan siswa tentang suatu hal. 

Media pembelajaran memiliki arti yang luas, tidak hanya terbatas pada alat yang 

bersifat manipulatif, di sisi lain guru, buku panduan belajar, dan lingkungan 

sekolah juga dapat didefinisikan sebagai media pembelajaran yang kongkrit. Secara 

umum, banyak orang memahami media pembelajaran hanya sebatas alat yang 

memiliki fungsi tertentu untuk menunjang pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas (Azhar, 2008) 

Seiring dengan perubahan zaman yang begitu cepat, dalam hubungannya 

dengan teori komunikasi, istilah media pembelajaran bukan lagi sebagai alat bantu 

guru mengajar atau alat peraga yang dapat diubah bentuknya, namun telah 

bertambah fungsinya yaitu sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

proses pembelajaran (instructional).  

Seringkali dalam pengaplikasiannya, media pembelajaran digunakan secara 

bergantian dan berkesinambungan seperti yang dikemukakan oleh Hamalik, ia juga 

berpendapat bahwa komunikasi akan berjalan lancar dan maksimal apabila guru 
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menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. National Education 

Association memberikan definisi media sebagai alat untuk berkomunikasi, serta 

memiliki berbagai macam bentuk dan fungsi, dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, 

atau dibaca.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran materi bangun datar yang 

awalnya sulit diharapkan menjadi lebih mudah dengan dikembangkannya media 

pembelajaran berbasis cerpen pada materi bangun datar kelas VII SMP. Namun 

dalam menggunakan media pembelajaran haruslah sesuai dengan kebutuhan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Secara garis besar media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat 

bantu pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan, merangsang pikiran, 

motivasi, dan keinginan siswa dalam belajar. Kriteria utama dalam pemilihan 

media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kopetensi yang ingin 

dicapai. Selain itu, terdapat kriteria lain yang bersifat melengkapi (komplementer), 

seperti: biaya, ketepatgunaan, keadaan siswa, ketersediaan, dan kelayakan. 

Terdapat beberapa syarat yang harus ada untuk menciptakan media 

pembelajaran yang baik. Diantara syarat tersebut yaitu, media pembelajaran harus 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran 

bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa. Selain memberikan motivasi 

belajar, media pembelajaran yang baik juga harus dapat merangsang pembelajaran 

dan mengingatkan terhadap materi yang telah dipelajari oleh siswa. Media yang 

baik juga akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan atau umpan 

balik.   

Media pembelajaran menjadi sarana yang tepat bagi guru untuk 

mengkomunikasikan materi tertentu kepada siswa. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh media pembelajaran agar layak dan baik digunakan diantaranya, 

mampu merangsang hadirnya pemahaman siswa terhadap materi yang telah 
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diajarkan dan dapat mendorong motivasi serta minat belajar siswa. Tujuan utama 

dari adanya media pembelajaran ialah untuk memotivasi siswa agar rajin belajar. 

Media yang baik juga harus mampu menumbuhkan pemahaman serta daya ingat 

yang kuat pada diri siswa. Ia juga dapat menghadirkan daya nalar yang jitu dalam 

menjelaskan dan memberikan komentar terhadap sebuah materi. 

2. Cerpen 

Pengertian cerpen (cerita pendek) secara umum adalah jenis karya sastra 

yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan kisah yang alami oleh 

tokoh secara singkat dan pendek disertai dengan berbagai konflik dan terdapat 

penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Cerpen disajikan secara 

pendek dan ringkas. 

Cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kisah 

pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan 

memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau peristiwa. Menurut 

Notosusanto (2009) merupakan sebuah cerita yang panjang ceritanya berkisar 5000 

kata.  

Selain itu cerpen juga memiliki ciri yang sangat mendasar yaitu sifat rekaan 

(fiction). Cerpen murni ditulis berdasarkan rekaan penulisnya, bukan penuturan 

kejadian yang pernah terjadi atau berdasarkan kenyataan kejadian yang sebenarnya. 

Orang yang membaca cerpen berbeda dengan orang yang membaca dongeng. 

Cerpen mengandung kisah nyata yang diambil (diadopsi) dari pengalaman pribadi 

penulis atau pengalaman orang lain. Cerpen tidak mengandung khayalan, orang 

yang membaca cerpen akan mampu menghayati pengalaman orang lain, 

mengidentifikasi, dan mengenal tokoh-tokoh yang ada didalamnya sehingga 

pembaca mampu terbawa pada suasana, kondisi, dan keadaan yang dialami sang 

tokoh secara nyata. Pembaca benar-benar diajak untuk merasakan secara langsung 

segala hal yang dirasakan oleh penulis cerpen. 



 

10 
 

Ciri dasar cerpen berikutnya ialah sifat penceritaannya. Cerpen tidak ditulis 

secara kaku berdasarkan argumentasi penulis, deskripsi, atau analisis namun ditulis 

dengan gaya bercerita yang mengalir dan sederhana. Dalam menulis cerpen harus 

dilakukan secara hemat dan ekonomis, yang mencakup tokoh tidak diperkenankan 

lebih dari tiga, hanya ada satu peristiwa dan hanya ada satu efek saja bagi pembaca. 

Keutuhan suatu cerita pendek terbentuk dari beberapa unsur yang saling 

melengkapi dan saling mendukung yang satu dengan yang lainnya. Cerpen 

terbentuk dari unsur-unsur diantaranya ialah tema, alur cerita (peristiwa), 

karakter/tokoh cerita, kondisi dan keadaan sebuah cerita, tempat (latar) cerita, fokus 

cerita, dan gaya penulisan yang disajikan penulis sendiri. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita atau narasi yang fiktif serta relative 

pendek. 

Dalam sekolah online, E-learning visikata.com disebutkan bahwa cerpen 

terdiri dari 2000 kata sampai dengan 10.000 kata. Dijelaskan pula 

pengelompokannya yaitu sebagai berikut;  

a) Cerita pendek (short story), cerpen yang jumlah katanya mencapai 10.000 

buah,  

b) Cerita pendek yang pendek (short, short story), cerpen dengan jumlah kata 

antara 3000-4000 buah,  

c) Cerita pendek yang sangat pendek (very short-short story), cerpen dengan 

jumlah kata antara 750-1000 buah. 

Berdasarkan teknik mengarang dalam mengolah unsur-unsur instrinsiknya, 

cerpen dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:  

a) Cerpen yang ditulis dengan sempurna disebut weel mode short story. 

Cerpen yang temanya ditulis secara fokus dengan plot yang sangat jelas dan 

ending yang mudah dipahami. Cerpen jenis ini biasanya enak dibaca dan 

mudah dipahami isinya. Pembaca awam bisa membacanya dalam tempo 

kurang dari satu jam.  
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b) Cerpen yang ditulis tidak utuh disebut slice of life short story. Cerpen yang 

tidak terfokus temanya, memencar, sehingga plotnya tidak terstruktur. Plot 

(alur) ceritanya terkadang dibuat mengambang oleh pengarangnya. Cerpen 

tipe ini sering sulit dipahami sehingga perlu dibaca berulang-ulang. 

Pembaca cerpen tipe ini adalah kalangan tertentu yang paham akan karya-

karya sastra. 

Loekito dalam bukunya (Yuk Menulis Cerpen) menyatakan bahwa ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerpen yaitu: (a) Terlebih 

dahulu menentukan tema cerpen yang seperti apa dan siapa yang akan 

membacanya. (b) Harus menentukan cerita seperti apa yang hendak disampaikan 

kepada pembaca. (c) Membuat panduan seperti kerangka karangan agar cerita dapat 

terstruktur dengan baik. 

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, peneliti menyatakan bahwa 

cerpen yang dikembangkan merupakan cerita pendek yang kurang dari 1000 kata. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa tidak kesulitan dalam memahaminya. Selain itu, penggunaan 

bahasa dalam cerpen yang akan dikembangkan ini mudah dipahami sehingga pembaca 

dapat mengerti isi dan jalan ceritanya dan dapat mengkomunikasikan materi bangun datar 

secara tertulis dengan benar dan tepat. Pemilihan cerpen dalam mengembangkan media 

ini disebabkan karena cerpen memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu cerpen 

memang relatif tidak terlalu panjang dan dapat dibaca dalam waktu singkat. Selain itu 

peristiwa yang diceritakan didalamnya juga tidak panjang dan rumit sehingga pembaca 

dapat memahami jalan ceritanya. 

3. Komunikasi Matematis Tulis 

Ada dua kemampuan yang terbagi dalam komunikasi matematis yaitu, 

komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Contoh dari kemampuan komunikasi lisan 

adalah: diskusi dan menjelaskan. Adapun kemampuan komunikasi tulis seperti: 

menggambarkan dan menjelaskan konsep matematika dengan grafik, tabel, 

persamaan, ataupun dengan definisi siswa sendiri. Pada penelitian ini, peneliti 

fokus pada kemampuan komunikasi matematis tulis siswa. Menurut Khashefi, 
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Ismail, & Yusof (2012) kemampuan komunikasi matematis siswa sangatlah 

kurang, khususnya untuk menuliskan simbol dan rumus matematika menjadikan 

siswa enggan untuk membahas lebih lanjut tentang konsep matematika, hal inilah 

yang menyebabkan komunikasi matematis siswa lemah. 

Ansari (2012) mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan yang 

dihadapi dunia Pendidikan formal di Indonesia adalah dari sebagian besar materi 

matematika yang diserap siswa di sekolah diperoleh melalui informasi yang 

diberikan guru kepada siswanya, bukan dari eksplorasi matematik. Kondisi 

pembelajaran yang demikian menjadikan siswa pasif dan enggan untuk berpikir 

kritis (product oriented education). Hasil penelitian banyak memperlihatkan 

penyebab merosotnya pemahaman matematika siswa antara lain; (1) Guru 

mengajarkan materi matematika selalu melalui pendekatan contoh soal, (2) Gaya 

belajar siswa hanya dengan mendengar dan menonton guru menerangkan materi, 

kemudian guru menyelesaikan sendiri masalah yang dibuatnya sendiri dengan 

alasan agar cepat selesai, (3) Tanpa melihat situasi dan kondisi kelas, guru langsung 

menjelaskan topik yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan memberikan contoh 

soal dan soal untuk latihan. Hal ini terus berlangsung hingga sekarang. Jika cara 

guru mengajar yang demikian terus dilestarikan maka akan berakibat pada tidak 

berkembangnya kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Kadir (2008) menjelaskan bahwa komunikasi menjadi fokus penting dalam 

pembelajaran matematika karena dua alasan. Pertama, pada hakikatnya 

matematika ialah bahasa yang bersifat universal. Matematika bukanlah satu-

satunya alat berpikir dalam menemukan suatu pola tertentu, menyelesaikan 

masalah, atau mengambil kesimpulan, akan tetapi juga sebuah alat untuk 

mengomunikasikan berbagai macam pikiran, ide serta gagasan yang ada di dalam 

diri setiap manusia dengan jelas, tepat dan ringkas. Kedua, dalam kegiatan belajar 

mengajar sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak yaitu guru dan murid. 

Pertukaran ide dan gagasan dalam proses belajar mengajar menjadi sangat penting 

untuk mengembangkan keterampilan komunikasi siswa.  



 

13 
 

Dalam menekankan kemampuan komunikasi matematis siswa, seorang 

guru dapat melakukanya pada proses pembelajaran di kelas. Melalui komunikasi 

matematis, siswa yang sebelumnya mengalami kesalahpahaman terhadap konsep 

dapat mengerti akan konsep tersebut. Interaksi menjadi kunci utama bagi siswa 

untuk memahami konsep yang telah diberikan. Dalam memahami, mendiskusikan, 

dan membuat keputusan yang terkait dengan suatu permasalahan, salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan komunikasi matematis 

(Floriano, 2012).  

Indikator kemampuan komunikasi matematis tulis menurut Ross dalam 

Nurlaelah (2009: 25). Pertama, mampu menggambarkan permasalahan serta 

memberikan solusinya melalui data statistika. Kedua, dapat menjelaskan suatu hasil 

melalui tulisan. Ketiga, menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan 

konsep matematika dan solusinya. Keempat, menyimpulkan suatu konsep matematika 

melalui ide dan gagasan serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kelima, 

membahasakan simbol matematika dengan bahasa sendiri secara tepat. Selain itu, 

indikator kemampuan komunikasi tulis matematis menurut Supandi, dkk (2017) adalah 

siswa mampu menginterpretasikan ide-ide matematika dengan rasional kedalam tulisan 

dan menyajikannya dalam bentuk pemodelan matematika. Siswa dikatakan memiliki 

kemampuan komunikasi tulis matematis jika siswa mampu mengekspresikan ide-ide 

matematika dengan bentuk uraian.  

Pada penelitian ini, peneliti akan mefokuskan indikator komunikasi tulis 

matematis kedua dan keempat. Pengaruh komunikasi tulis matematis terhadap 

kemampuan peserta didik adalah pada kemampuan peserta didik menyelesaikan 

permasalahan di lembar soal yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru, dengan 

menuliskan gagasan atau ide yang ditemukan sendiri. Apabila peserta didik tidak 

mampu menuliskan ide karena tidak memahami soal maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam hal komunikasi tulis matematis peserta didik yang bersangkutan dapat dikatakan 

kurang. Maka memberikan rangsangan kepada siswa dianggap perlu untuk 

menumbuhkan kemampuan komunikasi tulis matematis yang terpendam. 
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Kemampuan komunikasi tulis matematis diartikan sebagai kemampuan 

peserta didik untuk mendefinisikan, mengelola, serta mengatur keilmuan yang 

diperoleh kemudian diubah menjadi bentuk tulisan yang dapat mempermudah 

pembaca dalam memahami serta menghayati maksud dari materi. Menurut 

(NCTM, 2000) menyatakan bahwa kemampuan menulis harus ada pada kelas 

matematika, karena kemampuan tersebut dapat menolong siswa dalam mengingat 

banyak materi yang telah ia dapatkan. 

Berkomunikasi dalam matematika dapat membantu peserta didik 

mengungkapkan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran mereka. Menjelaskan 

konsep matematika dengan bahasa sendiri kepada orang lain merupakan cara 

terbaik untuk memahami konsep. Walle (2007) titik penting dalam standar 

komunikasi   matematis adalah siswa dapat berbicara, menulis, menggambar dan 

menjelaskan konsep matematika. Mendengarkan penjelasan dan paparan gagasan 

dari orang lain dapat membuat peserta didik mengoreksi serta mencocokkan 

pengetahuan yang sebelumnya telah ia terima. Jika siswa tidak setuju dengan siswa 

lain maka siswa yang bersangkutan bisa mengutarakan kritikan atau saran. 

Untuk mengembangkan pengetahuan siswa, komunikasi menjadi salah satu 

kegiatan yang dibutuhkan melalui proses pembelajaran. Pemahaman terhadap 

konsep menjadi hal yang ingin dituju oleh setiap guru terhadap siswa yang 

dididiknya. Dalam proses belajar mengajar guru tidak hanya dituntut untuk 

memahamkan siswa terkait suatu materi tapi juga meliputi kemampuan lain yang 

sangat mendasar dalam kehidupan siswa (Kelly, 2002).  

4. Model Pengembangan Media Pembelajaran (4-D) 

Menurut Thiagarajan (1974) mengungkapkan bahwa model pengembangan 

4-D memiliki empat tahapan yaitu tahap permulaan (define), tahap perencanaan 

(design), tahap pengembangan (develop), dan tahapan penyebaran (disseminate). 

Tahap permulaan merupakan kegiatan yang mencakup survai di lapangan untuk 

mengidentifikasi suatu fenomena serta permasalahan yang terjadi, tahap 

perencanaan melingkupi kegiatan perancangan produk awal, tahap pengembangan 
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adalah kegiatan yang berkenaan dengan validasi pakar, revisi produk, uji coba 

terbatas, dan yang terakhir ialah tahap penyebaran kegiatan yang mencakup tentang 

sosialisasi secara luas di lapangan. 

Tahap pendahuluan (define) merupakan tahap awal yang bertujuan untuk 

mengamati permasalahan yang terjadi di lingkuang pendidikan, baik permasalahan 

secara umum atau khusus. Maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

data-data tersebut adalah dengan melakukan studi pustaka dan survai lapangan 

secara langsung. Survai dilakukan dengan cara melihat secara langsung kondisi 

kelas, guru, dan siswa. Bagaimana penguasaan guru terhadap materi, cara guru 

menyampaikan, penguasaan kondisi kelas, respon siswa terhadap materi yang 

diajarkan dan lain sebagainya. 

Tahap selanjutnya adalah merancang (design), pengembangan media 

pembelajaran ini desesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh siswa dan guru. Desain media pembelajaran dikonsultasikan kepada pakar atau 

praktisi pendidikan dan guru yang bersangkutan. Pada tahapan ini akan diperoleh 

suatu rancangan model pengembangan media pembelajaran berbasis cerpen, 

rancangan instrumen yang dapat membantu guru atau siswa dalam memahami 

materi serta mengomunikasikannya dengan tulisan. 

Tahap pengembangan (develop), kegiatan yang dilakukan meliputi 

penyusunan instrumen dan pengembangan media pembelajaran berbasis cerpen, 

validasi pakar, uji coba terbatas, evaluasi dan revisi. Adapun evaluasi yang 

dilakukan menyangkut isi materi, format, dan cara penyajian, sehingga diperoleh 

validasi isi.  

Pada tahap desiminasi, media pembelajaran berbasis cerpen yang telah 

dibuat diujicobakan melalui penerapan media pada kelas sesungguhnya (secara 

terbatas atau ujicoba kelompok kecil). Hasil ujicoba dianalisis untuk menentukan 

validasi media yang dikembangkan. Berdasarkan ujicoba akan diperoleh 

kekurangan dari media yang disusun dan selanjutnya dijadikan sebagai suatu acuan 

penyusunan produk jadi yang lebih layak digunakan dalam proses pembelajaran. 
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5. Bangun Datar 

Pengertian bangun datar menurut Hambali (1996) menyatakan bahwa 

bangun datar adalah bangun yang rata mempunyai dua dimensi yaitu Panjang dan 

lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Selain itu menurut Ayuningtyas 

(2009) mengatakan bahwa bangun datar adalah bangun geometri yang memiliki 

dua dimensi, dimensi panjang dan lebar sehingga hanya bisa dihitung keliling dan 

luasnya saja. Contoh bangun datar diantaranya adalah persegi panjang, bujur 

sangkar, lingkaran, trapesium, segitiga, jajargenjang, belah ketupat dan lain 

sebagainya. Pramono (2015) mengatakan juga bahwa bangun datar adalah sebuah 

bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan 

model dari ruas garis menunjukkan nama dan bentuk dari bangun datar tersebut.  

 Indriani (2018) mengatakan bahwa bangun datar termasuk kedalam materi 

geometri, dimana siswa dapat mempelajari sifat-sifatnya, definisi, serta teori untuk 

menemukan luas dan keliling pada setiap bangun datar. 

Jenis-jenis bangun datar 

a. Segitiga 

Menurut Yuwono (2008) mengatakan bahwa segitiga adalah bangun datar 

yang terbentuk dari tiga ruas garis yang saling bersekutu pada masing-masing 

ujungnya. Ciri-ciri segitiga memiliki tiga titik sudut, memiliki tiga sisi, dan 

jumlah sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat. Terdapat empat macam 

segitiga yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan 

segitiga siku-siku. 

Menurut Pramono (2015) mengatakan bahwa rumus keliling dan luas 

segitiga yaitu: Keliling segitiga adalah penjumlahan dari tiga sisi, luas segitiga 

adalah ½ x sisi alas x tinggi.  
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b. Segi Empat 

Segi empat adalah bangun datar yang terbentuk dari empat ruas garis yang 

saling berhubungan pada masing-masing ujungnya. Segi empat terbagi menjadi 

beberapa macam yaitu persegi panjang dan persegi.  

Menurut Pramono (2015) persegi panjang adalah segi empat dengan sisi-

sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta keempat sudutnya adalah 

siku-siku. Rumus keliling dan luas persegi panjang, keliling persegi panjang 

yaitu 2 x (panjang + lebar), luas persegi panjang adalah panjang x lebar. 

Ciri-ciri bangun persegi panjang, (a) Memiliki empat sisi atau ruas garis, 

(b) Dua pasang sisinya sejajar, (c) Sisi-sisinya yang sejajar sama panjang dan 

(d) Keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat bangun persegi panjang adalah, (a) 

Memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, (b) 

Mempunyai empat buah sudut siku-siku. 

Persegi adalah segiempat yang mempunyai empat buah sisi sama panjang 

dan empat buah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah yang besarnya 90 

derajat. Rumus keliling persegi adalah 4 x sisi, rumus luas persegi adalah sisi x 

sisi. Ciri-ciri bangun persegi diantaranya adalah, (a) Memiliki empat sisi atau 

ruas garis, (b) Semua sisinya sama panjang, (c) Mempunyai empat sudut dan 

(d) Semua sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi adalah memiliki empat sisi 

sama panjang dan mempunyai empat sudut siku-siku. 

 


