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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

Sebelum membahas tentang pembelajaran matematika dan apa saja 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, maka setidaknya kita perlu 

tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran itu sendiri. Secara etimologi 

pembelajaran berasal dari kata “Ajar” yang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) artinya petunjuk yang diberikan kepada orang untuk 

diketahui, sedangkan pembelajaran sendiri diartikan sebagai proses atau 

perbuatan yang menjadikan orang untuk belajar.  

Menurut Suardi (2012) pembelajaran merupakan proses interaksi 

peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Suardi juga menambahkan bahwa pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta pendidik. Menurut Susilana (2009) pembelajaran merupakan 

sebuah sistem dimana didalamnya mengandung komponen yang saling 

berkaitan yaitu tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. Dari pendapat dua 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses 

interaksi antara pendidik, siswa dan sumber belajar mengenai matematika 

sehingga siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang matematika.  
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil sebuah point yaitu 

pembelajaran merupakan suatu interaksi antara guru, siswa dan sumber 

belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dikatakan sebagai 

pemberian informasi dari guru ke siswa. Pernyataan ini dipertegas oleh 

Susilana dimana dari pendapatnya dapat kita artikan bahwa pembelajaran 

merupakan sebuah komunikasi dimana tujuan adalah hal yang ingin dicapai 

ketika informasi itu telah diterima, materi adalah isi dari informasi itu sendiri, 

metode adalah cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi, media 

adalah sesuatu atau alat yang digunakan dalam menyampaikan materi dan 

evaluasi adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah informasi 

tersebut telah tersampaikan dengan benar atau tidak. Dalam pemberian 

sebuah informasi, setidaknya terdapat komuikasi yang terjalin antara kedua 

pelaku yang dalam hal ini adalah guru dan siswa dan juga terdapat hal yang 

diinformasikan yang dalam hal ini adalah ilmu atau materi. Penyampaian 

sebuah informasi memerlukan sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikannya sehingga informasi yang diberikan dapat diterima dengan 

baik oleh penerima yang dikenal dengan media pembelajaran. 

Menurut peraturan mentri pendidikan (PERMENDIKNAS) nomor 22 

tahun 2006, pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampun sebagai berikut :  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran matematika dapat diartikan 

sebagai sebuah interaksi antara guru dan murid tentang matematika yang 

bertujuan untuk memahamkan siswa mengenai konsep matematika dan 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika.  

2.2 MEDIA PEMBELAJARAN 

Kata media berasal dari Bahasa latin yaitu jamak dari kata medium yang 

secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara umum media 

pembelajaran dalam pembelajaran disebut media, yaitu berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

berpikir.  

Menurut Hafid (2015) Media pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang digunakan dalam pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, 

perasaan, minat dan perhatian siswa sehingga proses interaksi komunikasi 

edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan 

berdayaguna. Menurut Miarso dalam (Susilana & Riyana, 2009) media 
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pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa untuk belajar.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berada didekat siswa yang 

tidak hanya mampu menyampaikan pesan ke penerima namun juga dapat 

merangsang siswa untuk berpikir.  

Dalam proses pembelajaran telah jelas bahwa media memiliki peranan 

penting. Media yang dapat digunakanpun sangat banyak sehingga media 

sendiri juga dikelompokan menjadi beberapa kelompok. Dalam bukunya, 

Susilana (2009) mengelompokkan media menjadi tujuh kelompok 

berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya :  

1. Kelompok grafis, bahan cetak dan gambar diam yang termasuk 

didalamnya buku dan modul  

2. Kelompok media proyeksi diam yang termasuk didalamnya OHP, 

epaque proyektor ( proyektor tembus pandang), slide  

3. Kelompok media audia yang termasuk didalamnya radio  

4. Kelompok media audio visual diam seperti : Slide suara 

5. Kelompok audio visual hidup seperti : Film 

6. Media televisi 

7. Multimedia seperti : komputer dan aplikasi-aplikasi didalamnya.  

 

Dewasa ini, perkembangan media khususnya media yang berbasis 

komputer sudah sangat pesat karena mengikuti perkembangan teknologi. 

Jenis media yang berbasis komputer ini merupakan salah satu yang sering 

digunakan karena mudah diterima oleh siswa karena memiliki beberapa 

keunggulan. Media berbasis komputer yang sering digunakan adalah Power 
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Point, Adobe Flash, Sketchpad, Cabri geometri, GeoGebra dan mungkin 

masih banyak lagi. Pada dasarnya media-media tersebut memiliki kegunaan 

yang sama namun memilik keunggulan dan kekurangannya masing-masing.  

A. Keunggulan pembelajaran dengan media 

1) Keunggulan media 

Menurut Susilana (Susilana & Riyana, 2009), penggunaan media 

dalam proses pembelajaran memiliki beberapa keunggulan yaitu : 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditory dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman 

dan menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Ditinjau berdasarkan kelebihan-kelebihan diatas jelas bahwa 

media merupakan alat bantu tambahan yang dapat sangat membantu 

dalam proses belajar mengajar sehingga media juga perlu untuk 

dikembangkan dan diterapkan pada pembelajaran di sekolah terutama 

pada pembelajaran yang sifatnya abstrak seperti matematika.  

 

2) Keunggulan pembelajaran menggunakan media berbasis komputer 

Pada dasarnya, media berbasis komputer dikelompokan pada 

media multimedia karena mengandung beberapa unsur dari media-

media lain seperti gambar, animasi, suara dan lain-lain. Menurut 
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Vaughan dalam Binanto (2010), multimedia adalah kombinasi teks, 

seni, suara, gambar, animasi dan video yang disampaikan dengan 

kompter atau dimanipulasi secara digital dan disampaikan secara 

interaktif.  

pembelajaran berbasis komputer  mempunyai beberapa 

kelebihan, Wena (Wena, 2012) menyebutkan ada 11 kelebihan maupun 

keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran berbasis 

komputer, yaitu: 

1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan 

masalah secara individual 

2. Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi 

3. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan 

beragam 

4. Mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar 

5. Mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar 

dengan baik 

6. Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap 

materi yang disajikan 

7. Merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi 

yang disajikan mudah dipahami oleh siswa. 

8. Siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, retensi 

siswa meningkat 

9.  Memberi umpan balik secara langsung 

10. Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran 

11. Siswa dapat melakukan evaluasi diri 

 

Selain itu, Wankat & Oreonovicz (dalam Wena, 2012) 

mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa 

keuntungan, antara lain: 
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1. Dapat mengakomodasi siswa yang lamban karena dapat 

menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih 

individual. 

2. Dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena 

tersedianya animasi grafis, warna dan musik. 

3. Kendali berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan. 

 

Dalam bukunya, Asyhar (2011) mengungkapkan bahwa 

kelebihan multimedia dalam pembelajaran sebagai berikut :  

1. dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

suatu konsep absrak dengan lebih mudah. 

2. dapat memberikan kesan yang positif kepada guru karena 

dapat membantu guru menjelaskan isi pelajaran kepada pelajar. 

3. Menghemat waktu. 

4. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

 

Namun disamping itu, Asyhar juga menambahkan bahwa 

multimedia juga memiliki kelemahan yaitu harus didukung oleh 

peralatan memadai seperti LCD projector dan adanya listrik. 

Pada dasarnya media berbasis multimedia merupakan kombinasi 

dari media-media yang lain sehingga memiliki banyak kelebihan 

dibandingkan dengan media yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Arsyad mengenai media multimedia. Arsyad mengatakan bahwa media 

multimedia memiliki keunggulan diantaranya adalah adanya 

keterlibatan organ tubuh seperti telinga (audio), mata (visual), dan 

tangan (kinetik). Keterlibatan berbagai organ inilah yang membuat 

informasi lebih mudah diterima. (Arsyad, 2004).  

Berdasarkan hal-hal diatas, media pembelajaran berbasis 

multimedia merupakan salah satu macam media yang dapat sangat 
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membantu proses pembelajaran karena mempunyai berbagai kelebihan 

diantaranya dapat meningkatkan motivas belajar siswa.  

 

2.3 GEOGEBRA 

GeoGebra adalah perangkat lunak matematika dinamis untuk 

semua tingkatan pendidikan yang terkait aritmatika, geometri, aljabar 

dan kalkulus. Gegebra diciptakan oleh Markus Hohenwarter yang kini 

perangkatnya dikembangkan melalui freeware. GeoGebra dapat di 

download melalui www.geogebra.com. Geobegra sendiri 

menggunakan sistem operasi multi-platform dengan semboyan 

dynamic mathematics for everyone praktis merupakan perangkat untuk 

belajar dan mengajar yang memudahkan bagi setiap orang untuk 

menggunakannya, perangkat ini telah mendapat penghargaan software 

pendidikan khususnya matematika di Eropa dan Amerika serikat. 

Ide dibalik GeoGebra adalah untuk menghubungkan geometri 

aljabar, dan representasi menarik dalam suatu cara interktif. Kita dapat 

melakukan konstruksi dengan titik, vektor, garis, kerucut serta fungsi 

dan sesudahnya mengubahnya secara dinamis. GeoGebra 

memungkinkan kita untuk langsung terlibat dengan memanipulasi 

 persamaan kurva dan koordinat. Dengan demikian kita dapat dengan 

mudah melakukan plot fungsi bekerja dengan menggeser titik dan garis 

untuk menyelidiki parameter, menentukan turunan, memberikan nilai, 

dan menggunakan perintah seperti akar ataupun barisan. Karakteristik 

http://www.geogebra.com/
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utama dari GeoGebra adalah ekspresi dalam aljabar yang sesuai antara 

objek dengan tampilan grafis dan sebaliknya. 

A. Memulai GeoGebra  

1. Untuk memulai GeoGebra, pertama double-klik pada icon 

GeoGebra pada desktop. 

 

 

Gambar 2.1 Icon GeoGebra 

2. Setelah itu maka akan muncul pada tampilan utama GeoGebra, 

seperti 

 

Gambar 2.2 Tampilan Utama GeoGebra 
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Pada tampilan utama ini, dapat kita lihat terdapat 

tampilan grafik (Graphics) dan tampilan aljabar (Algebra). 

Tampilan grafik adalah tampilan untuk menampilkan gambar 

dari garis, ruas garis, titik, poligon, lingkaran, bangun, 

vektor,dan lainnya. Perlu diketahui bahwa pada tampilan 

utama ini yang ditampilkan hanya grafik 2D dan untuk 

menampilkan grafik 3D dapat ditampilkan pada menu 

tampilan (View). Selain itu terdapat juga beberapa tool yang 

sangat membantu dalam bekerja dengan GeoGebra.  

Tampilan aljabar adalah worksheet yang menampilkan 

rincian dari gambar yang ditampilkan di tampilan grafik dalam 

bentuk aljabar.  
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B. Menu dan Sub-menu pada GeoGebra 

1. Menu dan Submenu File  

Gambar 2.3 Menu File 

Sub-menu pada Menu file :  
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Table 2.1 Submenu File 

Sub-Menu Fungsi 

New Window Membuat lembar kerja baru pada GeoGebra pada jendela baru. 

New Membuat lembar kerja baru pada GeoGebra tanpa membuat jendela baru. 

Open Membuka file GeoGebra dengan format(.ggb). 

Open Recent Membuka kembali file GeoGebra yang pernah dibuka. 

Save Menyimpan lembar kerja GeoGebra dalam bentuk file dengan format (.ggb). 

Save As Menyimpan lembar kerja dengan memberi nama kembali (menamai ulang). 

Share Mengunggah lembar kerja GeoGebra ke internet (GeoGebraTube). 

Export Merubah format file yang sebelumnya (.ggb) menjadi format  lain yang telah 

disediakan. 

Print Preview Melihat tampilan grafik dalam bentuk tampilan print (cetakan). 

Close Menutup jendela dan lembar kerja GeoGebra. 
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2. Menu Edit 

 

Gambar 2.4 Menu Edit 

Berikut penjelasannya :  

Table 2.2 Sub-menu Edit 

Sub-Menu Fungsi 

Undo Mundur satu langkah ke langkah sebelumnya 

Redo Maju satu langkah ke langkah selanjutnya 

Copy Menyalin gambar yang ada pada tampilan grafik 

Paste Menempel gambar yang telah disalin dari tampilan grafik 

Graphics View to Clipboard Menyalin tampilan grafik dan gambar didalamnya 

Insert Image from Memasukan gambar dari file yang ada di komputer atau yang 

telah disalin dari sub-menu Graphics View to Clipboard 
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Object Property Mengatur gambar yang ada pada tampilan grafik seperti 

mengatur warna, format, dll 

Select All Memilih semua objek yang ada. 

 

3. Menu View  

 

Gambar 2.5 Menu View 

Berikut penjelasannya :  
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Table 2.3 Sub-menu View 

Sub-Menu Fungsi 

Algebra Menampilkan tampilan aljabar 

Spreadsheet Menampilkan tampilan kolom dan baris 

CAS(Computer 

Algebra System) 

Menampilkan tampilan CAS. CAS adalah program komputer yang 

memungkinkan untuk melakukan perhitungan matematika dengan cara yang 

mirip dengan cara-cara manual 

Graphisc Menampilkan tampilan grafik 2 dimensi 

Graphics 2 Menampilkan tampilan grafik 2 dimensi 

3D Graphics Menampilkan tampilan grafik 3 dimensi 

Construction 

Protocol 

Menampilka tampilan rincian tiap item dari gambar dari tampilan grafik 

Probably Calculator Menampilkan tampilan jendela probably calculator 

Keyboard Menampilkan keyboard angka digital 

Input Bar Menampilkan kotak inputan 

Layout Menampilkan jendela pengaturan untuk mengatur tampilan utama GeoGebra 

Refresh Views Untuk me-refresh tampilan  

Recompute All 

Objects 

Memasukkan angka kembali dari objek yang telah ada. 
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C. Tampilan Dua Dimensi (2D) 

Tampilan grafik dua dimensi pada GeoGebra ini terdapat 

beberapa pilihan untuk mempermudah kita dalam bekerja dengan 

grafik 2D di GeoGebra. 

 

Gambar 2.6 Menu pada grafik 2D 

 

Berikut penjelasan dari menu grafik 2D diatas :  

Table 2.4 Penjelasan dari pilihan pada tampilan grafik 

Icon Penjelasan 

 

Untuk menampilkan/menyembunyikan Sumbu X dan Sumbu Y pada tampilan 

grafik  

 

Untuk menampilkan / menyembunyikan Grid pada tampilan grafik 

 

Untuk mengembalikan tampilan grafik ke tampilan standard 

 

Untuk mengatur posisi gambar yang akan digambar pada tampilan grafik.  
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Pada GeoGebra, kita dapat bekerja pada tampilan 2D 

dengan kelompok pilihan yang telah disediakan :  

 

Gambar 2.7 Kelompok pilihan pada Grafik dua dimensi 

berikut penjelasannya :  

Table 2.5 menu-menu pada grafik dua dimensi 

No Icon Nama Penjelasan 

1 

 

Titik Baru Pada pilihan ini, kita dapat membuat titik baru, titik pada 

objek, titik yang memotong dua garis, titik tengah dari dua 

titik. 

2 

 

Ruas Garis 

diantara dua titik 

Pada pilihan ini, kita akan bekerja dengan garis, sesuai 

dengan sebuah dalil yang menyatakan bahwa dari dua buah 

titik dapat dibuat sebuah garis. 

3 

 

Ruas Garis 

Dengan Panjang 

Tetap 

Pada pilihan ini, kita bisa membuat garis yang menjadi jarak 

antara dua titik dengan panjang yang sama sesuai keinginan 

kita.  

4 

 

Polygon Pada pilihan ini, kita akan bekerja dengan bangun dua 

dimensi yaitu poligon. 

5 

 

Lingkaran 

dengan pusat 

melalui titik 

Pada pilihan ini, kita dapat membuat sebuah lingkaran 

dengan satu titik pusat.  
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6 

 

Elips Pada pilihan ini, kita dapat membuat bangun elips dengan 

menentukan dua titik awal sebagai acuannya.  

7 

 

Sudut Pada pilihan ini, kita dapat mengetahui besar sudur dari tiga 

buah titik atau besar sudut dari dua buah garis.  

8 

 

Refleksi Objek 

pada Garis 

Pada pilihan ini, kita dapat membuat refleksi objek terhadap 

garis, refleksi terhadapt titik, refleksi terhadap lingkaran, 

translasi objek oleh vektor, dilatasi objek dari titik dengan 

factor 

9 

 

Teks Pada pilihan ini kita dapat memperjelas objek yang kita 

gambar dengan menyisipkan teks. 

 

Pada bagian ini, hanya akan dijelaskan menu-menu yang 

ada pada grafik dua dimensi namun tidak diperinci.  

2.4 MATERI SEGIEMPAT 

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat apakah penggunaan 

GeoGebra dapat mempengaruhi hasil belajar pada materi segitiga dan 

segiempat. Untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar maka 

sebelumnya peneliti harus mengetahui indikator dan tujuannya sehingga 

dapat diketahui apakah pembelajaran tersebut sudah mencapai tujuannya atau 

belum. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan standar kompetensi , 

kompetensi dasar dan tujuan dari materi tersebut. 
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Table 2.6 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 GEOMETRI 

Standar Kompetensi 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, trapesium, jajargenjang, 

belah ketupat dan layang-layang. 

Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi panjang, belah 

ketupat, trapesium, dan layang-layang menurut sifatnya. 

2. Menjelaskan sifat-sifat segi empat ditinjau dari sisi,  sudut, dan 

diagonalnya  

Contoh Instrumen 1. Tulislah nama bangun datar yang sesuai dengan sifat berikut. Jawaban 

dapat lebih dari satu. 

a. Sisi yang berhadapan sama panjang. 

b. Sudut-sudut yang berhadapan tidak sama besar. 

c. Diagonal-diagonalnya  membagi 2 sama panjang  

2. Lihatlah di seluruh ruang kelasmu! Benda-benda manakah yang 

berbentuk persegi? Benda-benda manakah yang berbentuk 

persegipanjang? 
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2.5 SINTAKS PEMBELAJARAN 

Table 2.7 Sintaks Pembelajaran 

FASE – FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran/ indikator, 

pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk 

belajar dan memotivasi siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran.  

Fase 2 

Menjelaskan pengertian dan sifat-

sifat bangun datar secara singkat 

 Menjelaskan sifat-sifat bangun datar segi empat 

secara keseluruhan dan singkat 

Fase 3 

Mengilustrasikan dan 

menjelaskan sifat-sifat segi empat 

dengan GeoGebra 

 Mengilustrasikan bangun segiempat dengan 

Geogebra, mengamati ilustrasi gambarnya dan 

kemudian mengidentifikasi sifat-sifatnnya 

Fase 4 

Mengecek pemahaman siswa dan 

memberikan tes 

 Mengecek siswa apakah telah memahami materi, 

memberikan tes 

 

2.6 PENGGUNAAN GEOGEBRA PADA MATERI SEGIEMPAT 

Pada bagian ini akan diuraikan cara menjelaskan pengertian dan sifat-

sifat dari segiempat yaitu persegi panjang, persegi, jajargenjang, trapesium, 

belah ketupat dan layang-layang.  
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A. PERSEGI PANJANG 

Persegi panjang adalah suatu segiempat yang semua sudutnya 

900. Persegi panjang memiliki beberapa sifat sebagai berikut : 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

2) Keempat sudutnya sama besar yaitu 900 

3) Kedua diagonal sama panjang dan membagi dua sama panjang 

4) Keliling dan luasya dirumuskan sebagai berikut :  

Keliling = 2 × (𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟) 

Luas = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 

5) Mempunyai dua sumbu simetri 

6) Dapat menempati bingkainya dengan empat cara 

7) Mempunyai 2 simetri putar.  

Untuk menjelaskan sifat nomor 1,2 dan 3 dapat dilakukan dengan 

mengamati gambar persegi panjang yang di gambar di geogebra. Pada 

sifat nomor 5,6 dan 7 dapat dijelaskan dengan menambahkan sedikit 

animasi 3 Dimensi yang telah tersedia di geogebra.  

a) Sifat nomor 1, 2 dan 3 

 Gambar persegi panjang sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan dengan menggunakan tool Polygon.  
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Gambar 2.8 Persegi panjang pada GeoGebra 

 Setelah itu gunakan tool jarak atau panjang untuk melihat 

apakah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.  

Gambar 2.9 Persegi panjang dengan ukuran masing-

masing sisi 

Dari gambar diatas, jelas terlihat bahwa sisi-sisi yang 

berhadapan memiliki panjang yang sama.  
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 Setelah itu kita gambar diagonalnya dengan tool ruas garis 

diantara dua titik lalu dengan tool panjang atau jarak kita 

lihat ukurannya.  

Gambar 2.10 Diagonal persegi panjang dan ukurannya 

Pada gambar diatas, terlihat bahwa panjang masing-

masing diagonalnya sama yaitu AC dan DB = 6.71 dan 

membagi dua sama panjang yaitu AE, BE, CE dan DE = 3.35. 

 Dengan menggunakan tool sudut kita akan melihat ukuran-

ukuran sudutnya  

Gambar 2.11 Besar sudut-sudut persegi panjang  
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Terlihat bahwa ukuran-ukuran sudutnya sama besar 

yaitu 900. Sehingga sifat-sifat 1, 2 dan 3 telah terjawab dan 

terilustrasikan di GeoGebra.  

b) Sifat nomor 5, 6 dan 7 

Pada sifat nomor 5 – 7 ini karena menggunakan animasi, 

maka akan ditampilkan screenshootnya .  

 

Gambar 2.12 Persegi panjang dan bayangan simetri putarnya 

Gambar 2.13 Panel gerak animasi simetri putar persegi panjang 

Kedua gambar diatas merupakan ilustrasi simetri putar pada 

persegi panjang di GeoGebra dimana gambar 2.13 merupakan 

panel penggerak animasinya dan gambar 2.12 merupakan 

gambar animasinya.  



32 

 

Gambar 2.14 Ilustrasi simetri lipat satu persegi panjang dengan 

GeoGebra 

Gambar 2.15 Ilustrasi simetri lipat dua persegi panjang dengan 

GeoGebra 

Gambar 2.16 Panel animasi gerak simetri lipat persegi panjang 

dengan GeoGebra 

Ilustrasi pada gambar 2.14 dan gambar 2.15 adalah 

ilustrasi animasi dari simetri lipat pada persegi panjang yang 

dibuat menggunakan aplikasi GeoGebra dimana panel pada 
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gambar 2.16 merupakan panel animasinya. Panel animasi dibuat 

menggunakan tool Luncuran dan menginput script “Rotasi[ 

<Object>, <Angle>, <Axis of Rotation> ]” dimana objek akan 

dirotasi sesuai sudut terhadap sebuah garis. Berikut penjelasan 

skripnya:  

Table 2.8 Penjelasan Script Rotasi 

Object Objek yang ingin dibuat animasinya/dirotasikan 

Angle Besar sudut 

Axis of Rotation Sumbu atau garis yang dirotasi oleh objek 

 

B. PERSEGI 

Persegi adalah sebuah persegi panjang yang istimewa dimana 

semua sisinya berukuran sama dan semua sudut-sudutnya berukuran 

900.  

Gambar 2.17 Persegi pada GeoGebra 
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Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut :  

1) Semua sisi berukuran sama 

2) Keempat sudutnya siku-siku 

3) Diagonal sama panjang, saling berpotongan di tengah-tengah 

dan tegak lurus, juga merupakan garis bagi keempat sudutnya 

4) Mempunyai empat sumbu simetri 

5) Memiliki empat simetri putar 

6) Menempati bingkai dengan delapan cara 

7) Memiliki empat simetri lipat 

8) Luas dan kelilingnya dirumuskan sebagai berikut :  

Luas = 𝑆𝑖𝑠𝑖 × 𝑠𝑖𝑠𝑖 

Keliling = 4 × 𝑆𝑖𝑠𝑖  

Penjelasan sifat-sifatnya menggunakan GeoGebra sama dengan 

penjelasan sifat-sifat pada persegi panjang dan tool-tool yang 

digunakan pun sama.  

C. JAJARGENJANG 

Jajargenjang adalah suatu segi empat di mana sisi-sisi yang 

behadapan sejajar dan sama panjang. Sifat-sifat jajargenjang adalah :  

1) sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

2) sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

3) sudut yang berdekatan berjumlah 1800 
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4) kedua diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama 

panjang  

5) keliling dan luas jajar genjang dirumuskan: 

Gambar 2.18 Jajargenjang pada GeoGebra 

Keliling = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ + 𝐷𝐴̅̅ ̅̅  

Luas = 𝐴𝑙𝑎𝑠 × 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
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D. BELAH KETUPAT 

Belah ketupat adalah Sebuah jajar genjang yang semua sisinya 

sama panjang. Belah ketupat mempunyai dua sumbu simetri dan simetri 

putar tingkat dua. Diagonal-diagonalnya saling memotong tegak lurus 

dan saling membagi dua sama panjang. 

 

Gambar 2.19 Belah ketupat pada GeoGebra 

Belah ketupat memiliki beberapa sifat seperti bangun datar pada 

umumnya yaitu :  

1) Semua sisi sama panjang 

2) Setiap sudut dibagi dua sama panjang oleh diagonal-diagonalnya 

3) Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. 

4) Luas dan kelilinya dirumuskan sebagai berikut :  
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 Luas =
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 1 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2  

 Keliling = 4 × 𝑆𝑖𝑠𝑖 

 

E. LAYANG-LAYANG 

Layang-layang adalah Suatu segi empat yang mempunyai dua 

pasang sisi berdampingan sama panjang.  

 

Gambar 2.20 Layang-layang pada GeoGebra 

Sifat-sifat Layang-layang :  

1) Sisinya saling berpasangan dan sama panjang 
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2) Sepasang sudut berhadapan sama besar 

3) Kedua diagonalnya saling tegak lurus 

4) Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal 

lainnya. 

5) Luas dan kelilingnya dirumuskan sebagai berikut :  

 Luas =
1

2
× 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 1 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2 

 Keliling = 2(𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ) 

 

F. TRAPESIUM 

Trapesium adalah Segi empat dengan satu pasang sisi sejajar. 

Berikut ini adalah sifat-sifat trapesium :  

 

Gambar 2.21 Trapesium pada GeoGebra 

1) Mempunyai sepasang sisi yang sejajar 

2) Jumlah dua sudut berdekatan 1800 
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3) Trapesium siku-siku, salah satu kakinya tegak lurus terhadap sisi 

sejajarnya. 

4) Luas dan keliling dinyatakan sebaga berikut :  

 Luas =
1

2
× 𝑡(𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ) 

 Keliling = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ + 𝐷𝐴̅̅ ̅̅  

 

Pada bangun datar diatas, beberapa bangun tidak dijelaskan 

penjelasan dan ilustrasinya dengan menggunakan GeoGebra, karena 

telah dijelaskan pada sub-bab persegi panjang. Pada dasarnya 

penjelasan dan pembuatan ilustrasinya dengan GeoGebra sama karena 

menggunakan tool-tool yang sama dan yang membedakan hanyalah 

pada sifat-sifat yang dimiliki tiap-tiap bangun datarnya saja sehingga 

pada proses pembuatannya sama.  

 


