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KATA PENGANTAR 

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar pada dunia pendidikan. Seperti 

perkembangan komputer yang juga mengembangkan metode pembelajaran dan media 

pendidikan. Pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat membantu mahasiswa 

memahami dan menerapkan konsep matematika. Khususnya untuk geometri banyak 

tersedia software atau aplikasi dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.  

Software Geogebra merupakan salah satu software yang mempunyai banyak 

fitur, mudah digunakan dan dapat diunduh dengan gratis. Dalam buku panduan ini yang 

berjudul “GEOMETRI BERBASIS KOMPUTER” dijelaskan menu yang terdapat 

dalam Geogebra, dan langkah- langkah menggunakan command setahap demi setahap 

untuk memahami konsep- konsep geometri dan melukis bangun geometri. Selain itu 

buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan untuk mempertajam dan memperkaya 

pemahaman yang telah dimiliki mahasiswa.  

Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat dan turut memperkaya khasanah keilmuan 

di Indonesia.  
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BAB. I   

BELAJAR GEOMETRI DENGAN KOMPUTER 
 

A. Integrasi komputer dalam pembelajaran 

Sekarang ini adalah jaman teknologi. Teknologi memasuki semua aspek 

kehidupan. Demikian juga teknologi memberi perubahan besar pada dunia 

pendidikan. Teknologi memberi perubahan dalam media pendidikan, sumber belajar 

dan proses pembelajaran. Teknologi berperan mempercepat pengembangan 

pengetahuan dan memberi kesempatan kepada semua siswa untuk terampil 

menggunakan  teknologi. 

Pengembangan teknologi dan informasi yang pesat menyebabkan penggunaan 

teknologi yang meluas pada bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dalam 

pendidikan memfasilitasi siswa lingkungan yang sesuai dan tepat untuk belajar. 

Teknogi berperan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan iklim belajar 

yang menarik serta membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan 

teknologi dalam hal ini memberi peranan penting dalam proses belajar dan mengajar. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peralatan teknologi khususnya komputer 

mulai digunakan di lingkungan pendidikan sebagai media animasi dan simulasi 

dimana turut membuat teknik pembelajaran berbasis komputer berkembang 

Bentuk integrasi teknologi dalam segi metode pembelajaran adalah 

Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK). PBK memungkinkan siswa belajar dengan 

mengevaluasi diri dan refleksi dari proses belajar. PBK dapat memotivasi siswa 

karena komputer memberi umpan balik secara langsung dan memberikan penguatan 

melalui gambar atau sticker dan suara.  

Beberapa penelitian tentang pembelajaran berbasis komputer menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa meningkat.  PBK efektif digunakan 

pada siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Hal ini disebabkan karena 

komputer memberi kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan 
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kecepatan belajarnya,  dan komputer memberi siswa alternatif yang sesuai dengan 

proses belajar individu. 

Pembelajaran berbasis komputer mempunyai pengaruh pada pengembangan 

teknologi pendidikan yang berawal abad ke 21 dan menyebabkan bermunculan 

berbagai jenis peralatan dan software pendidikan secara besar-besaran.  Peralatan 

dimaksud antara lain seperti kalkulator sains, kalkulator grafik, dll. Sofware 

pendidikan berupa program bersifat simulasi dan interaktif seperti      Cabri, 

Geometry Sketchpad,  Geogebra, Mathematica, matlab, dll.  

Semula peralatan teknologi dan software tersebut bertujuan untuk membantu 

menyelesaikan masalah pendidikan yang dialami oleh siswa di jenjang SD, SMP atau 

SMU. Khusus untuk pelajaran matematika, komputer bertujuan untuk meningkatkan 

sikap siswa terhadap matematika. Selama ini siswa tidak menyukai pelajaran 

matematika dan motivasi belajar mereka sangat rendah. Selain itu mereka belajar 

matematika secara verbal atau ceramah. Mereka tidak melakukan kegiatan 

manipulatif sebagaimana seharusnya tuntutan perkembangan kognisi mereka.  

Terkait dengan pembelajaran berbasis komputer, banyak software yang telah 

diproduksi dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti memberi fasilitas 

untuk siswa melakukan pengamatan, mencatat data, mengolah data, menghitung 

angka dan membuat grafik atau diagram. Software tersebut dapat digunakan pada 

sebagian kegiatan pembelajaran atau keseluruhan pembelajaran. 

Menurut Alessi dan Rollip (2005), software pendidikan dapat dibedakan atas 

5 tipe yaitu tutorial, drill dan latihan, simulasi, permainan dan hypermedia. 

Pembelajaran yang efektif dan produktif menuntut penggunaan software dengan 

beberapa kegiatan di dalam kelas seperti presentasi, demonstrasi, simulasi, praktek 

dan evaluasi belajar. Penggunaan komputer membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran membangun pengetahuan, mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah dan menemukan alternatif pemecahan masalah (Ozmen, 2008).  

Menyajikan materi pelajaran melalui komputer membantu siswa pemproses 

dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah, terlibat aktif dalam proses 
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pembelajaran dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Pendidikan dan 

teknologi memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya yang 

berkualitas dan mampu bersaing dalam era globalisasi ini. Walaupun pendidikan dan 

teknologi adalah dua konsep yang berbeda, namun kedua konsep tersebut bersama-

sama menghasilkan disiplin ilmu baru yaitu teknologi pendidikan. Dengan adanya 

teknogi dalam pembelajaran membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan 

termotivasi untuk belajar.  

PBK membuat teknik pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan 

menggunakan metode traditional seperti sering digunakan yaitu menyajikan 

informasi, memberikan tes dan evaluasi dan memberikan umpan balik. PBK memberi 

kontribusi kepada pembelajaran individual. PBK memotivasi siswa dan membuat 

mereka aktif sepanjang proses pembelajaran. PBK membantu siswa mengembangkan 

kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. PBK memberikan fasilitas gambar, 

grafik, animasi, musik dan banyak materi ajar yang dapat dikerjakan siswa secara 

mandiri sesuai dengan kemampuannya.  

Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran, adalah: 1) belajar tentang 

komputer; 2) belajar dengan komputer dan; 3) belajar melalui komputer (Bybee et al, 

dalam ……..). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut: 

1. Belajar tentang komputer adalah mempelajari segala sesuatu terkait dengan 

komputer seperti mempelajari penggunaan komputer dan bagian bagian dari 

komputer. Mempelajari bagaimana menggunakan keyboard dan perangkat 

komputer lainnya. Belajar komputer termasuk bagaimana meningkatkan 

kemampuan mengoperasikan komputer. 

2. Belajar dengan komputer, siswa menggunakan komputer sebagai alat dalam 

pemerolehan data, menganalisis, menyajikan data. Siswa menggunakan 

komputer untuk memperoleh informasi dan mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. 
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3. Belajar melalui komputer adalah menggunakan komputer sebagai alat oleh 

guru untuk mempresentasikan materi, melatih siswa dan drill. Komputer 

digunakan untuk meningkatkan kegiatan interaktif , memberikan umpan balik 

secara langsung, memfasilitasi retensi dan memungkinkan siswa dari berbagai 

tingkat kemampuan bekerja sesuai dengan kemampuannya.  

B. Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK) 

 Menurut Lajoie, Jacobs and Lavigne (Papabastasiou, 2005) pembelajaran 

berbasis komputer adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk membangun konsep melalui komputer. PBM menerapkan kepada prinsip 

belajar learning by doing yang berarti siswa terlibat aktif dalam belajar dengan 

menggunakan komputer sehingga menemukan konsep baru. Penemuan konsep yang 

dilakukan oleh siswa berdampak positif kepada siswa karena mereka merasa 

memiliki konsep tersebut dan konsep itu akan bertahan lama dalam memori mereka.  

Pada umumnya fungsi komputer dalam pembelajaran dapat dibedakan atas 

komputer sebagai alat eksplorasi dan komputer sebagai tutor (Glazer, 2001). 

Komputer sebagai alat eksplorasi adalah siswa menggunakan program tertentu untuk 

memahami suatu konsep. Penggunaan komputer sebagai tutor adalah komputer 

menyajikan sebuah materi  diikuti dengan latihan berbentuk drill dan soal-soal yang 

hanya menekankan kemampuan berpikir tingkat rendah.    

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Reeves (1998) yang menyatakan bahwa 

terdapat dua pendekatan penggunaan teknologi di sekolah. Pertama, siswa belajar 

“dari” media atau teknologi dan kedua siswa belajar “dengan” teknologi. Belajar 

“dari” teknologi sering mengacu kepada penyajian materi oleh komputer dan melatih 

siswa dengan soal-soal (drill).  Belajar “dengan” teknologi berarti menggunakan 

teknologi mengacu kepada komputer sebagai alat kognitif  dan mendukung belajar.  

Pendapat Reeves tersebut bersesuaian dengan hasil kajian empiris yang dilakukan 

oleh Atkins (1993) dengan mereviu hasil-hasil penelitian terkait dengan penggunaan 

media komputer dalam belajar. Atkins menyimpulkan bahwa semakin sering dan 
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semakin komprehensif interaksi antara pelajar dengan media, maka akan semakin 

banyak yang akan dipelajari oleh siswa.  

 Jonassen dan Reeves (Cooper dan Maor, 1998) menggunakan istilah “alat 

kognitif” untuk mengganti istilah “belajar dengan teknologi”. Menurut mereka 

teknologi terbukti dapat meningkatkan daya kognitif seseorang selama belajar, 

berpikir dan pemecahan masalah. Komputer sebagai alat kognitif berperan sebagai 

alat bantu menghitung, menyimpan informasi dan mengeluarkan informasi kembali 

sesuai dengan perintah. Karenanya siswa yang memegang peran utama, yaitu 

membuat perencanaan, mengenal dan menentukan pola informasi dan menyusunnya 

kembali, menyimpulkan, membuat keputusan dan generalisasi. Disamping itu setiap 

keluaran komputer berbentuk hasil perhitungan atau grafik menuntut kemampuan 

siswa dalam membaca, memahami dan interpretasi. 

Selanjutnya diuraikan bagaimana komputer berperan sebagai alat kognitif 

dalam proses belajar. Menurut Passey et al, (2004) setiap orang yang belajar 

mengalami tiga tahap yaitu internalisasi, kognisi internal dan eksternalisasi. 

Internalisasi berkenaan dengan keterlibatan dan perhatian. Kognisi internal berkenaan 

dengan pemerolehan pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Selanjutnya eksternalisasi berkenaan dengan mengungkapkan ide melalui tulisan dan 

lisan.  

Integrasi teknologi kedalam pembelajaran matematika menjangkau ketiga 

tahap proses belajar tersebut. Pada tahap internalisasi siswa mampu menarik 

perhatian siswa karena komputer mempunyai kemampuan yang baik dalam 

menyajikan gambar atau diagram dengan ukuran yang tepat. Pada tahap kognisi 

internal, fasilitas visualisasi yang dimiliki komputer membantu siswa untuk 

melakukan eksplorasi untuk membangun pengetahuan, menemukan hubungan, 

menginterpretasikan informasi, merancang, analisis, sintesis, elaborasi, pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya tahap eksternal, komputer 

membantu siswa berkomunikasi dengan representasi yang disajikan komputer.  
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Adapun perbedaan pembelajaran berbasis komputer dengan pembelajaran 

konvensional disajikan pada tabel 2.4. 

Tabel  1.1 

Perbedaan antara Pembelajaran Konvensional dan PBK 

ASPEK PEMBELAJARAN 

KONVENSIONAL 

PEMBELAJARAN BERBASIS 

KOMPUTER  

Komunikasi Suara Visual 

Siswa mendengar dan membaca.  Membaca  

Komunikasi dengan lisan dan tulisan Komunikasi dengan mengetik dan 

manipulasi alat 

Sebagian siswa berinteraksi guru  Semua siswa mempunyai peluang 

sama berinteraksi dengan komputer 

Proses 

belajar 

Siswa mendengar Eksplorasi dan observasi 

Pengulangan pembelajaran tidak 

identik 

Pengulangan pembelajaran dapat 

terjadi secara identik 

Siswa memperoleh pengetahuan dari 

guru dan buku sumber 

Siswa memperoleh pengetahuan dari 

komputer 

Interaksi  Antara siswa dan guru Antara siswa dan komputer 

Dalam proses pembelajaran siswa 

mengalami proses yang sama 

Proses yang dialami siswa bervariasi 

tergantung kepada kreativitas, dan 

kemampuan berpikir siswa 

Tempat Pembelajaran terjadi di dalam kelas Tidak selalu terjadi di dalam kelas. 

 

C. Software GeoGebra 

 GeoGebra adalah software komputer yang diciptakan oleh Markus 

Hohenharter (dari Universitas Salzburg di Austria) dan dapat diunduh gratis melalui 

internet di www.geogebra.at. GeoGebra termasuk software bersifat dinamis. Menurut 

King dan Schattschneider (1997) dinamis diartikan sebagai tindakan yang energik 
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dan sangat aktif. Software dinamis memiliki mode “dragging” yang membuat 

pengguna secara bebas menggerakkan bagian pembentuk bangun. Begitu suatu 

bagian digerakkan seperti garis atau titik maka hubungan dengan bagian-bagian yang 

lain dari bangun semula tetap dipertahankan. Sofware dinamis lainnya adalah Cabri, 

Cinderella, Geometry Sketchpad dan GeoNext.  

 Tampilan layar  GeoGebra (Gambar 1.1) terdiri atas layar aljabar di sebelah 

kiri dan layar geometri di sebelah kanan. Layar geometri berfungsi menampilkan 

gambar bidang geometri atau grafik sedangkan layar aljabar menampilkan titik 

koordinat atau persamaan grafik yang terdapat pada layar geometri. Pada layar 

geometri terlihat garis a dan pada layar aljabar terlihat persamaan garis a : y = x + 2 

dan koordinat titik A, B, C dan D.  

 

 
Gambar 1.1 

Tampilan Layar Software GeoGebra 

 

Untuk memudahkan operasional, GeoGebra dilengkapi dengan toolbar berisi 

9 menu yang menggunakan sistem jendela, artinya apabila pojok kanan bawah di klik 

LAYAR  
GEOMETRI 

LAYAR ALJABAR 
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akan muncul berbagai sub menu. Sebagai ilustrasi berikut jendela menu garis dan 

menu sudut. 
 

 

Gambar 1.2 

Menu Garis Dan Sudut 

Menurut King dan Schattschneider (Jung, 2005) GeoGebra mempunyai 

kelebihan seperti berikut:  

a. Konstruksi gambar yang akurat. Dengan GeoGebra siswa dapat membuat 

grafik atau bangun geometri sesuai dengan persamaan yang berikan secara 

tepat. Demikian juga GeoGebra menampilkan persamaan garis, gradien, 

pengukuran panjang dan sudut dengan tepat. 

b. Visualisasi. Siswa dapat menggambar titik, grafik dan banguan geometri 

serta melakukan animasi. Visualisasi membantu siswa mengembangkan 

representasi internal dan eksternal.  

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan 

investigasi visual sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

analitis siswa. 

d. Loci. Bagian dari sebuah gambar dapat digerakkan tanpa mengubah 

kedudukan bagian gambar lainnya.  
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e. Construction Protocol. Fasilitas yang menampilkan urutan langkah-langkah 

pembuatan grafik atau gambar.  

f. Navigation Bar for Construction Steps. Fasilitas untuk menampilkan urutan 

konstruksi gambar dari awal sampai akhir.  

g. Dynamic Worksheets. Fasilitas mengekspor file ke dalam bentuk Webpage 

dan file tersebut dapat dibuka melalui web browser.  

Selanjutnya paparan peranan teknologi dalam berpikir matematis tingkat 

tinggi. Menurut Kimmins (2005) dan Alagic (Conway, 2005) peran teknologi dalam 

berpikir matematis tingkat tinggi adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan 

kemampuan multi representasi; (2) Alat pengembangan konsep matematika              

(3) Alat penalaran matematis; (4) Alat pemecahan masalah; (5) Alat komunikasi 

matematis. Berikut adalah uraian selengkapnya. 

Pertama, teknologi komputer meningkatkan kemampuan multi representasi 

meliputi simbolik, numerik, grafik dan fungsi. Sebagaimana dikatakan Kaput (Garay, 

2001) bahwa melihat beberapa representasi matematis di layar komputer memberi 

siswa pemahaman hubungan yang terdapat antarrepresentasi tersebut.  Pendapat ini 

didukung oleh kajian empiris yang dilaksanakan oleh Mallet (2007) dan Nam (2001) 

yang menyimpulkan bahwa siswa yang mengalami pembelajaran persamaan linier 

dengan sistem maple mempunyai keluwesan secara kognitif (cognitive flexibility) 

yang artinya siswa dapat menginterpretasikan grafik dan mengetahui kaitan antara 

multi representasi.  

Kedua, alat pengembangan konsep matematika. Menurut Ausubel dan 

Hyerle (Tan, 2004) otak manusia mengorganisasi dan mengumpulkan informasi 

dalam sistem jaringan.  Visualisasi memungkinkan siswa menambah atau 

memodifikasi pengetahuan yang telah miliki dengan melihat hubungan atau 

perbedaan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. 

Penambahan atau modifikasi baru yang dimiliki siswa terjadi melalui pengamatan 

terhadap representasi dan animasi pada komputer. Selain itu eksplorasi yang 

dilakukan oleh siswa memungkinkan siswa mengamati perubahan-perubahan yang 
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terjadi dan pola yang terbentuk sehingga mengarahkan siswa pada sebuah 

pengetahuan baru.  

Ketiga, alat penalaran matematis. Scherer (Ungerleider dan Burns, 2002) 

mengemukakan bahwa penggunaan komputer sebagai alat kognitif mendorong 

pengembangan kemampuan berpikir. Siswa melakukan eksperimen dengan komputer 

untuk mengumpulkan informasi dan melalui pengamatan yang terjadi pada 

perubahan-perubahan representasi siswa melihat kesamaan dan perbedaan. Kemudian 

dilanjutkan dengan mengambilan kesimpulan dan generalisasi. Kegiatan mental yang 

terjadi selama proses belajar dengan teknologi komputer tersebut mengembangkan 

kemampuan bernalar siswa antara lain berpikir kritis, analitis dan sintesis.  

Keempat, alat pemecahan masalah. Visualisasi yang dimiliki komputer 

membantu siswa memahami hubungan antara konsep matematika. Kemampuan 

memahami hubungan antara konsep membantu siswa memahami struktur masalah 

dan menyusun strategi penyelesaian masalah. Selain itu teknologi komputer sebagai 

alat pemecahan masalah tidak terlepas dari peran teknologi komputer sebagai alat 

bernalar karena pemecahan masalah memerlukan berbagai keterampilan berpikir. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi mempunyai peran dalam 

pemecahan masalah. 

Kelima, alat komunikasi matematis. Fasilitas visual teknologi komputer 

membantu siswa memahami beragai representasi matematika sehingga meningkatkan 

kemampuan siswa membaca dan menginterpretasikan ide matematika yang 

terkandung didalamnya. Selanjutnya siswa juga berlatih menyampaikan pendapatnya 

secara lisan atau tulisan kepada siswa atau guru. Dengan demikian teknologi 

komputer dapat mengembangkan kemampuan komunikasi siswa.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa komputer memfasilitasi 

berpikir tingkat tinggi. Dengan menggunakan komputer dalam pembelajaran siswa 

menjadi terlibat aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. 



BAB. II 

BIDANG DATAR 
 

A. TITIK, GARIS DAN SUDUT 
 

Langkah pertama adalah memperkenalkan konsep dasar geometri. Konsep 

dasar itu adalah titik. Titik mewakili posisi atau letak tetapi tidak mempunyai 

dimensi dan besaran. Titik disimbulkan sebagai lingkaran kecil (.) Sebuah titik 

dinamai dengan menggunakan abjad dengan huruf kapital.  

          P 

 

Garis mempunyai panjang dan hanya mempunyai satu dimensi yaitu 

panjang. Garis tidak mempunyai lebar dan dapat diperpanjang kedua arah. Garis 

dapat dilukis melalui 2 titik dan melalui dua titik hanya dapat dibuat sebuh garis. 

Titik-titik yang terletak pada garis yang sama disebut kolinier. Sedangkan titik 

yang terletak pada bidang yang sama disebut koplanar. 

Contoh: berikut adalah !"$⃖$$$⃗  dan &'$⃖$$$⃗  

  
 

Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik.  
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Terdapat tiga ruas garis pada garis di atas, yaitu !"((((, !&(((( dan "&(((( 

Sinar adalah garis yang dibuat dari sebuah titik dan hanya dapat 

diperpanjang ke satu arah tertentu.  

 

 

 

 

Bidang mempunyai dua dimensi tetapi tidak mempunyai tebal. Jika dua titik 

pada bidang dihubungkan dengan garis, maka semua titik-titik sepanjang garis 

terletak pada bidang. Bidang dapat dilukis melalui tiga buah titik yang tidak 

segaris. 

 

 

 

 

Jika dua buah garis berpotongan pada satu titik maka terbentuklah sudut. 

Titik persekutuan kedua garis disebut titik sudut dan kedua garis pembentuk 

sudut disebut kaki sudut 

 
A adalah titik sudut, dan !"((((, !&(((( adalah kaki sudut. Sudut yang terbentuk 

dari !"((((, !&(((( adalah ∠BAC atau ∠!. Satuan besaran sudut adalah derajat (o) dan 

radian atau rad. 
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1. Macam-macam Sudut  

a. Sudut lurus, apabila besar sudutnya 180o 

 
      ∠	!"& = 1800 

b. Sudut siku-siku, apabila besar sudutnya 90o 

 

 

 

 

c. Sudut lancip, apabila besarnya kurang dari 90o 

 

 

 

 

d. Sudut Tumpul 

 

 

 

 

2. Hubungan antara dua sudut 

a. Sudut Komplemen.  

 
Sudut a dan sudut b membentuk sudut siku-siku. Maka a disebut 

komplemen sudut b dan sebaliknya.  
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d. Sudut Sumplemen 

 

 
  Sudut a dan sudut b membentuk sudut lurus. Maka a disebut 

suplemen b atau sebaliknya.  

c. Sudut pada dua garis yang berpotongan 

 
Jika dua garis berpotongan maka kedua garis itu akan membentuk empat 

buah sudut, yaitu Ð1,Ð2,Ð3	,Ð4.  Akibatnya: 

• Ð1 danÐb saling bertolak belakang dan Ð1 = Ð2 

• ∠2 dan ∠3 saling bertolak belakan dan ∠2 = 	∠3 

• ∠1 + 	∠2 = Ð3	 + ∠4 = 	Ð1 + ∠3 = Ð2 + Ð4 = 1800 

 

d. Sudut pada garis transversal 

  Garis transfersal adalah garis yang memotong dua buah garis 
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Jika garis a sejajar garis b, maka terdapat 8 buah sudut yang dikelompokkan 

dalam lima kelompok berikut: 

Sudut sehadap ∠1 dan ∠7 

∠2 dan ∠8 

∠3 dan ∠	9 

∠4	dan ∠h 
 

Sudut bertolak belakang ∠1 dan ∠4 

∠2 dan ∠3 

∠7 dan ∠ℎ 

∠8	dan ∠g 

 

Sudut lurus ∠1 dan ∠2 

∠3 dan ∠4 

∠7 dan ∠8 

∠9	dan ∠h 

∠1 dan ∠3 

∠2 dan ∠4 

∠7 dan ∠	9 

∠8	dan ∠h 

 

garis a 

garis b 
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Sudut berseberangan 

dalam 

∠3 dan ∠8 

∠4 dan ∠7 

 
Sudut berseberangan 

luar 

∠1 dan ∠	ℎ 

∠2	dan ∠g 

 

 

 

 

 

C. POLIGON 

 Poligon adalah kurva tertutup yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis 

yang saling berpotongan pada ujung-ujungnya. Berikut contoh poligon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poligon mempunyai beberapa kekhususan seperti berikut:  

1. Poligon diberi nama sesuai dengan banyak sisinya seperti segi empat, segi 

lima, segi enam, dst.  
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2. Banyak titik sudut pada poligon sama dengan banyak sisinya.  

3. Penamaan poligon dengan menggunakan abjad adalah seperti berikut: 

   D                              C 

 

 

   A                              B 

 Menggunakan huruf kapital dan berurutan berlawanan arah dengan jarum 

jam, mulai dari abjad yang paling terdekat dengan huruf A. Segi empat di 

atas dinamai dengan  persegi panjang ABCD.  

4. Jika sebuah poligon terbentuk dari ruas garis yang sama panjang maka 

disebut poligon beraturan.  

 

 

 

 

5. Jika dua buah poligon sama bentuknya dan sama ukurannya maka disebut 

kongruen (ditulis ≅	) atau sama dan sebangun  

Contoh:  

      C                                      F 
 

 

 

 

 A                    B                D                    E 

        ∴   Δ	!"&	 ≅ 	∆	'?@ 

6. Jika dua buah poligon besar sudut yang bersesuaian sama tetapi panjang sisi 

berbeda maka kedua poligon tersebut sebangun 
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∴ !"&'?	~	BCDEF 

7. Jumlah semua sudut dalam sebuah poligon adalah (H − 2) × 180° 

Contoh: 

 

Ð'	 + Ð?	 + 	Ð	@ = (3 − 2) × 180° = 180° 

 

 

 

 

 

 

 

D. SEGITIGA 

  Segitiga berdasarkan ukuran sudutnya dibedakan atas segitiga lancip, 

segitiga tumpul dan segitiga sembarang 

 
Segitiga siku-siku            Segitiga lancip                 Segitiga tumpul 

• Segtiga siku-siku; jika salah satu sudutnya 90o 

• Segitiga lancip; jika semua sudutnya kurang dari 90o 

• Segitiga tumpul; jika salah sau sudutnya lebih dari 90o 
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Berdasarkan panjang sisinya dibedakan atas segitiga sama sisi, segitiga 

sama kaki dan segitiga sembarang. 

 

 
 

Sudut luar segitiga, diperoleh dengan memperpanjang salah satu 

sisinya, seperti berikut: 

 
 

Pada sebuah segitiga terdapat 3 buah garis istimewa yaitu: 

1. Garis bagi, yaitu garis yang membagi sudut menjadi sama besar. 

 

 

"'((((  adalah garis bagi 

 

Ð	!"'	 ≅ 	Ð	&"' 

 

2. Median, garis yang membagi sisi sama panjang. 

  

"'(((( adalah median 
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!'(((( ≅ '&(((( 

 

3. Garis tinggi, garis yang melalui suatu titik sudut dan tegak lurus sisi 

dihadapannya.  

 

 

 

 

 

 

!?(((( , adalah garis tinggi 

!?(((( 	⊥ 	"&(((( 

 

E. GEOMETRI LUKIS 

a. Membuat garis sama panjang 

 

1. Akan dibuat PQ(((( pada garis a 

 

2. Ukurkan jangka pada PQ(((( 
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3. Putarkan jangka dengan sumbu putar di titik 

P memotong garis a di titik Q. Maka BC(((( = 

PQ((((  
 

b. Membagi garis menjadi dua bagian sama panjang 

 

1. Ukurkan jangka kira-kira lebih dari setengah 

PQ((((. Letakkan kaki jangka pada X putarkan 

ke atas dan kebawah. 
 

2. Letakkan kaki jangka pada Y putarkan ke 

atas dan kebawah 

 
3. Dua buah titik yang terbentuk yaitu P dan Q 

dihubungkan sehingga memotong PQ(((( di M. 

Maka M adalah titik tengah PQ 

 
 

3. Membagi sudut menjadi dua bagian sama besar 

1. ÐBAC akan dibagi menjadi dua bagian sama 

besar. Ukurkan jangka dan letakkan kaki 

jangka pada A dan putarkan sehingga 

memotong kaki sudut di B dan C 
 

2. Letakkan jangka pada B dan putarkan  
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3. Lakukan hal yang sama pada C 

 
4. Langkah 2) dan 3) membuat titik potong di 

D. Lalu hubungkan AD. Sehingga ∠&!'	 ≅

	∠	"!' 

 
 

4. Melukis segitiga sama sisi 

1. Ukurkan jangka kira-kira lebih dari setengah 

PQ((((. Letakkan kaki jangka pada X putarkan 

ke atas.. 
 

2. Letakkan kaki jangka pada Y putarkan 

keatas dan memotong dititik P 

 
3. Hubungakan PX dan PY  
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G. LATIHAN 

1. Tentukan besar sudut pada gambar berikut: 

 
2. Perhatikan gambar dibawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sebutkan semua sudut suplemen 

b. Sebutkan semua sudut komplemen 

a b 

c d 
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c. Sebutkan semua sudut pelurus 

 

3. Jika BC(((( ∥ 	"&(((( berapa panjang BC(((( ? 

 
 4. Hitunglah sudut dalam poligon berikut: 

 



BAB. III 

HUBUNGAN ANTARA DUA GARIS 

A. Konsep Dasar 

 Antara dua buah garis terdapat hubungan sejajar, berpotongan dan 

berpotongan tegak lurus. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa !"$⃖$$$⃗  sejajar dengan &'$⃖$$⃗  dan 

dinyatakan dalam bentuk  !"$⃖$$$⃗ 	�&'$⃖$$⃗   .Sedangkan garis !&$⃖$$$⃗  berpotongan dengan garis  

&'$⃖$$⃗  atau dapat dikatakan!&$⃖$$$⃗   tidak sejajar dengan &'$⃖$$⃗   dan ditulis !&$⃖$$$⃗  ∦ &'$⃖$$⃗ .  

Perhatikan gambar berikut:  

 

 

     a 
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Garis a dan b membentuk sudut 90o, sehingga disebut garis a tegak lurus garis b dan 

ditulis dalam notasi a�b 

B. Kegiatan 

1. Membuat garis sejajar 

Buka program Geogebra 

a. Klik tombol  

b. Letakkan kursor pada area grafik, dan buatlah sebuah garis. Misalkan garisnya 

adalah seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Buatlah titik C 

d. Aktifkan tombol 

e. Klik titik C dan klik garis AB. Diperoleh garis )*$⃖$$$⃗   sehingga )*$⃖$$$⃗  � +,$⃖$$$⃗  

seperti berikut: 
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2. Membuat garis berpotongan 

a. Sebelumnya anda telah mengetahui membuat garis. Silakan anda buat garis 

CD.  

b. Kemudian buatlah garis EF yang memotong garis CD. Banyak kemungkinan 

dua garis berpotongan yang terbentuk, diantaranya adalah seperti berikut: 
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c. Cobalah anda gerakkan titik A dengan menggunakan tombol                     

amatilah apa yang terjadi. 

3. Menggambar dua buah garis berpotongan saling tegak lurus 

a. Gambar sebuah garis, misal garis EF  

b. Buatlah titik A diluar garis EF 

c. Aktifkan tombol                                   . Klik titik A dan klik garis EF. Maka 

akan terbentuk dua garis berpotongan saling tegak lurus seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menggambar titik dan garis pada bidang Kartesius  

a. Buka GeoGebra 

b. Aktifkan tombol   

c. Klik tombol                           

Buatlah titik A (1,2), B (3, 4), C (3, -2), D (-3,-2), E ( -3,3) 
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 Gambar yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pilih tombol                                             . Hubungkan titik A dengan B dan C 

dengan D. Maka akan terbentuk gambar garis seperti berikut: 
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e. Klik tombol                  , lalu gerakkan titik A ke kiri atau ke kanan. Perhatikan 

perubahan yang terjadi pada titik kordinat A. Lakukan hal yang sama dengan titik 

lainnya.  

 

C. Latihan 

1. Gambarlah titik berikut: 

a. K (4, 3)  

b. L (-2, -7) 

c. M (5, -6) 

2. Buatlah garis melalui titik-titik berikut: 

a.  P (8,3) dan Q (6, -2) 

b. R (4, -3) dan S (2, 4) 

c. T (1, 7) dan U (-5, -4) 

3. Terkait dengan soal no 2,  

a. Buatlah garis sejajar PQ 

b. Buatlah garis sejajar RS 

c. Buatlah garis tegak lurus TU 



BAB. IV 

SEGITIGA 

A. Pengetahuan Dasar 

Segitiga ABC, ditulis ∆	#$%, mempunyai sisi yang dinamai dengan huruf besar aitu 

A, B  dan C.  

 

 

 

 

 

• Sisi ∆ #$% adalah AB, BC dan CA 

• Titik sudut nya adalah A, B dan C 

• Sudut nya adalah ∠	$#%, ∠	#$%,  ∠	$%#, 

Segitiga dapat dibedakan dengan dua cara, berdasarkan panjang sisi dan 

berdasarkan besar sudut. Berdasarkan panjang sisi segitiga terbagi atas: 

Segitiga sama sisi Semua sisi sama panjang 

()**** = 	),**** = 	,-**** 
 

 

 

 

A B 

C 
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Segitiga sama kaki Dua sisi sama panjang  

 

 

 

Segitiga sembarang Ketiga sisi tidak sama 

panjang 

 

 

 

 

 

Berdasarkan besar sudut terbagi atas: 

Segitiga lancip Besar setiap sudut tidak 

lebih dari 90o 

 

 

 

 

Segitiga tumpul Besar salah satu sudut 

lebih dari 90o 

 

 

 

 

Segitiga siku siku Besar salah satu sudut 

adalah 90o 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan  

1. Menggambar segitiga 
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a. Bukalah program GeoGebra 

b. Aktifkan tombol  

c. Letakkan kursor pada area grafik, klik pada titik pertama, kedua, ketiga dan 

kembali ke titik pertama lagi. Maka akan diperoleh gambar seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Segitiga tersebut dapat di ubah bentuk dan ukurannya dengan menggunakan 

tombol move  

2. Mengukur panjang sisi  segitiga 

a. Buatlah sebuah segitiga. 

b. Aktifkan tombol  

c. Klik pada setiap sisi segitiga. Ukuran panjang sisi segitiga akan muncul  
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3. Mengukur besar sudut segitiga 

a. Buatlah segitiga sembarang 

b. Aktifkan tombol  

c. Klik pada kedua garis yang mengapit sudut. 
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4. Menggambar segitiga pada bidang kartesius Bukalah program Geogebra 

a. Klik tombol                      untuk membuat sumbu Kartesius  

      dan                     untuk membuat kotak               

b. Buatlah segitiga sama sisi seperti berikut: 

 

A 

B 

C 
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c. Aktifkan  tombol                                                            dan klik pada setiap sisi  

segitiga ABC. Maka akan muncul ukuran sisi segitiga 

d. Gunakan tombol                 , dan ubahlah segitiga sama sisi tersebut menjadi 

segitiga sama kaki 

e. Kemudian ubahlah segitiga tersebut menjadi segitiga segitiga sembarang 

C. Latihan 

Berikut ini adalah kegiatan untuk mempertajam dan memperluas pengetahuan anda 

tentang macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut 

1. Bukanlah program GeoGebra 

2. Buatlah sebuah segitiga sembarang lengkapi dengan panjang sisi dan besar 

sudut segitiga. Drag segitiga tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut: 
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a. Apakah anda dapat membuat segitiga sembarang yang juga merupakan 

segitiga lancip? 

b. Apakah anda dapat membuat segitiga sembarang yang juga merupakan 

segitiga tumpul? 

c. Apakah anda dapat membuat segitiga sembarang yang juga merupakan 

segitiga siku-siku? 

3. Buatlah segitiga sama kaki. Drag segitiga  tersebut untuk menjawab 

pertanyaan berikut: 

a. Adakah segitiga sama kaki yang termasuk segitiga lancip? 

b. Adakah segitiga sama kaki yang termasuk segitiga tumpul? 

c. Adakah segitiga sama kaki yang termasuk segitiga siku-siku? 

4. Gambarlah segitiga sama sisi. Drag segitiga tersebut untuk menjawab 

pertanyaan berikut: 

a. Adakah segitiga sama sisi  yang termasuk segitiga lancip? 

b. Adakah segitiga sama sisi yang termasuk segitiga tumpul? 

c. Adakah segitiga sama sisi yang termasuk segitiga siku-siku? 

5. Jawablah pertanyaan berikut dengan menyatakan “selalu”, “kadang-kadang”, 

“tidak pernah” 

a. Segitiga lancip merupakan segitiga sama kaki 

b. Segitiga tumpul merupakan segitiga sembarang 

c. Segitiga tumpul mempunyai sebuah sudut siku-siku  

d. Segitiga terdiri atas dua buah sudut tumpul 
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e. Segitiga siku-siku termasuk segitiga sama sisi 

f. Segitiga sama kaki termasuk segitiga sama sisi 

g. Segitiga siku-siku mempunyai dua buah sudut tumpul 

h. Segitiga sama sisi merupakan adalah segitiga sama kaki 

 



BAB. V 
GARIS TINGGI, GARIS BAGI DAN GARIS BERAT  

PADA SEGITIGA 
 
 

A. Pengetahuan Dasar 

Dalam sebuh segitiga terdapat tiga buah garis istimewa yang dikenal dengan 

garis tinggi, garis bagi dan garis berat. Ketiga garis tersebut dapat diilustrasikan 

seperti berikut: 

1. Garis tinggi 

 Garis tinggi adalah garis yang melalui sebuah titik sudut dan memotong tegak 

lurus sisi di depannya. Seperti pada ∆	#$%, #&''''  adalah garis tinggi segitiga 

karena   #&'''' 	⊥ 	$%''''	 
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2. Garis berat 

 Garis berat adalah garis yang melalui sebuah titik sudut segitiga dan titik 

tengah sisi yang terletak di depannya. Seperti pada ∆	)*+, ,-	''''' adalah garis 

berat. Karena ,-'''' memotong *+'''' pada titik T dan *.'''' = 	.+'''' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Garis bagi 

Garis bagi adalah garis yang membagi sudut pada menjadi dua bagian yang 

sama besar. Seperti 01'''' adalah garis bagi karena garis tersebut membagi 

∠	345	menjadi dua bagian yang konkruen yaitu  ∠	341 = 	∠541      
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B. Kegiatan 

1. Menggambar garis tinggi 

a. Aktifkan Geogebra 

b. Buat segitiga sembarang ∆	#$% 
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c. Aktifkan tombol  

d. Letakkan kursor pada titik A dan klik, kemudian letakkan kursor pada garis 

BC dan klik. Akan muncul garis tinggi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Menggambar garis berat 

a. Aktifkan GeoGebra  

b. Buat segitiga sembarang DEF 
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c. Aktifkan tombol  

d. Klik titik D dan titik E untuk mendapatkan titik tengah )*'''' yaitu titik H 
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e. Hubungan titik A dan titik H dan akhirnya diperoleh garis FH sebagai garis 

berat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Menggambar garis berat 

a. Aktifkan program GeoGebra 

b. Buat segitiga IJK 
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c. Aktifkan tombol  

d. Klik titik J, titik I kemudian titik K, dan akan diperoleh garis bagi  5,	'''' seperti 

berikut: 

  

Garis IL membagi ∠	65&	menjadi dua sudut sama besar yaitu ∠	65,	 dan   

            ∠	&5,	  

 

C. Latihan 

1. Gambar sebuah segitiga melalui titik P (4,4), Q(10,6) dan R (8,-2).  

a. Buatlah tiga buah garis tinggi yang melalui titik P, Q  dan R. Segitiga 

apakah yang terbentuk? 

b. Tentukan titik potong ketiga garis tinggi itu dan beri nama T 

c. Hitunglah jarak dari titik T ke garis 78'''', titik Q garis 89'''', dan jarak titik T 

ke 79''''. Bagaimana kesimpulannya? 
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d. Dengan menggunakan tombol move, ubahlah  ∆789 menjadi segitiga 

sama sisi, apakah titik T terletak di dalam segitiga atau diluar segitiga? 

e. Jika ∆789 adalah segitiga sama sisi, apakah titik T terletak di dalam 

segitiga atau diluar segitiga? 

f. Jika ∆789 adalah segitiga sama kaki, apakah titik T terletak di dalam 

segitiga atau diluar segitiga? 

g. Pada segitiga apakah letak titik T berada di luar segitiga? 

h. Pada segitiga apakah letak titik T berada pada  segitiga? 

2. Gambarlah segitiga  XYZ melalui titik X (2,-4), Y(8,-6), Z(6,2) 

a. Buatlah garis berat melalui titik X 

b. Buat juga garis berat melalui Y dan Z.  

c. Tentukan perpotongan ketiga garis berat tersebut pada titik A 

d. Dengan menggunakan tombol Move, ubahlah ∆	:;<, menjadi segitiga 

sama kaki. Dimanakah letak titik A, di dalam atau di luar segitiga? 

e. Jika ∆	:;< segitiga sama sisi apakah dimana letak titik A? 

 



BAB VI. 

SEGI EMPAT  

 

A. Pengetahuan Dasar 

 Secara umum, bidang yang termasuk segiempat dapat dibedakan berdasarkan 

banyak sisi yang sejajar. Untuk memudahkan marikita lihat bagan  berikut: 

 

 Pada bagan di atas tampak bahwa terdapat 4 macam bidang yang mempunyai 

2 pasang sisi sejajar yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat dan jajar genjang. 

Bidang yang mempunyai satu pasang sisi sejajar adalah trapesium. Sedangkan bidang 

yang tidak mempunyai sisi yang sejajar adalah layang-layang. 

 

Segi Empat

Dua pasang 
sisi sejajar

.Persegi
Persegi panjang

Jajar genjang
Belah ketupat

Satu pasang 
sisi sejajar

.Trapesium

Tidak ada 
sisi yang 
sejajar

Layang layang



	

	 49	

B. Kegiatan 

1. Persegi  

a. Aktifkan software GeoGebra 

b. Aktifkan tombol Grid 

c. Aktifkan tombol ‘ 

d. Klik pada satu titik dan tarik sejauh 3 kotak, klik lagi kearah selatan sejauh 3 

kotak, ke arah timur sejauh 3 kotak, kearah utara sejauh 3 kotak dan kearah 

barat sejauh 3 kotak. Lakukan semuanya itu tanpa melepas mouse. Maka akan 

terbentuk persegi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jajar genjang  

a. Buatlah ruas garis AB 

b. Buatlah sebuah titik C di tempat lain. 

c. Hubungkan C dengan titik A 
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d. Buatlah garis melalui C sejajar AB 

e. Buatlah garis melalui B sejajar AC 

 

f. Tentukan D sebagai titik potong kedua garis hasil d) dan e). Maka 

terbentuklah jajar genjang ABCD 

3. Belah Ketupat 

a. Buatlah sebuah lingkaran dengan jari jari 2 satuan dan titik pusat A 

b. Buatlah sebuah lingkara lagi dengan jari-jari yang sama dan titik pusat B 

c. Sebutlah titik potong kedua lingkaran itu C dan D 

d. Buat garis AC dan AD kemudian BC dan BD 

e. Maka akan terbentuk belah ketupat seperti berikut: 
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4. Layang layang 

a. Buatlah lingkaran dengan titik pusat A 

b. Buatlah lingkaran kedua dengan jari-jari lebih kecil dengan titik pusat B 

c. Kedua lingkaran berpotongan di titik E dan F 

d. Hubungkan AE dan AF kemudian BE dan BF 

e. Maka akan terbentuk layang-layang seperti berikut: 
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C. Latihan 

1. Gambarlah persegi dengan panjang rusuk 5 cm 

2. Gambarlah persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 4 cm 

3. Gambarlah jajar jenjang dengan sudut lancip 35o dan ukuran sisi         10cm x 

7cm 

4. Gambarlah belah ketupat dengan panjang sisi 8 cm 

5. Gambarlah layang-layang dengan panjang sumbu mayor 12 cm dan panjang 

sumbu minor 8 cm. 
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