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Abstrak— Problem-Based Learning (PBL) merupakan salah satu pembelajaran yang 

sampai saat ini masih terus dikembangkan. Google SketchUp merupakan salah satu 

software yang diprediksi dapat membantu siswa untuk mempelajari geometri ruang. 

Terdapat keraguan tentang kesanggupan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

matematika model PBL dengan bantuan Google SketchUp karena siswa tidak terbiasa 

menjalani pembelajaran inovatif yang dirancang oleh guru. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kesanggupan siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model PBL berbantuan Google SketchUp untuk materi geometri ruang siswa kelas X. 

Subyek diambil dari SMA Negeri 2 Purbalingga karena sekolah tersebut memiliki 

laboratorium komputer yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

mampu mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Pembelajaran tersebut 

memunculkan pemahaman yang lengkap dari siswa terhadap konteks yang menjadi 

petunjuk untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang diberikan oleh guru. Siswa 

juga dapat menggunakan Google SketchUp dalam pembelajaran mereka setelah 

mengikuti pelatihan singkat selama 45 menit sebelum pembelajaran. Selain itu, siswa 

juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang disajikan oleh guru. 

Kata kunci: Geometri, Google SketchUp, Problem-Based Learning 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini teknologi komputer sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam rentang 

waktu hampir 30 tahun komputer yang pada tahun 1990-an menggunakan perintah berbasis teks maka 

sekarang komputer sudah sangat populer menggunakan perintah touch. Di setiap kota di Indonesia, laptop 

sudah menjadi barang yang tidak asing lagi karena memang orang membutuhkannya untuk berbagai 

keperluan terutama kebutuhan kantor. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa industri komputer, 

barang elektronik, dan optik naik 24,87 persen pada semester I tahun 2013 
[1]

 sedangkan Maulana 
[2]

 

mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta. Tren penggunaan perangkat 

elektronik berbasis komputer akan terus terjadi bersamaan dengan semakin banyaknya orang yang 

menggunakan tablet dan smartphone. 

Dari sisi perkembangan software dan aplikasi komputer, orang terus menciptakan dan 

mengembangkannya untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Sortware-software populer 

seperti Microsoft Office terus melakukan pengembangan dan perbaikan menyesuaikan dengan 

perkembangan spesifikasi hardware agar semakin user friendly. Bahkan aplikasi-aplikasi kantor semakin 

banyak dikembangkan untuk perangkat elektronik yang bersifat mobile. Software-software alternatif yang 

laris di pasaran seperti Google SketchUp pun sampai sekarang telah merilisnya untuk versi tahun 2015. 

Dalam bidang matematika, software-software seperti SPSS, Cabri, Geogebra, Algebrator, Matlab menjadi 

software yang terinstal di laptop para pembelar matematika. 

Dalam perkembangan dunia pendidikan di masa depan, penggunaan fasilitas berupa perangkat 

elektronik berbasis komputer akan semakin meluas. Laptop semakin menjadi sebuah keharusan untuk 

dimiliki oleh setiap guru dalam menunjang pengajaran dan administrasinya sehingga guru pun dituntut 

harus bisa mengoperasikannya. Ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah semakin banyak terpasang LCD 

(Liquid Crystal Display) Projector sebagai pengganti papan tulis. Video-video pembelajaran akan 

semakin banyak ditemukan di internet dan media pendidikan interaktif berbasis komputer akan semakin 

banyak diciptakan dan dikembangkan. 

Adanya perkembangan pesat teknologi komputer menuntut pembelajaran harus menyesuaikan 

dengan peralatan yang berkaitan dengan teknologi komputer tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Bennison & Gooos 
[3]

 yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah diakui 
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secara luas sebagai salah satu cara untuk memperbaiki pembelajaran. Para peneliti dan praktisi 

pendidikan dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan menciptakan pembelajaran-

pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik berbasis komputer sebagai alat bantunya. Istilah 

Technology-Enhancced Learning secara meningkat digunakan di Inggris, Eropa dan negara-negara lain di 

dunia untuk menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat memperbaiki pembelajaran 
[4]

. Tersedianya 

software-software khusus matematika memicu banyak penelitian tentang pembelajaran yang 

memanfaatkan software-software tersebut. Subroto 
[5]

 telah meneliti penggunaan software Cabri 3D 

dalam pembelajaran bangun tiga dimensi untuk siswa SMP untuk meningkatkan kemampuan spasial dan 

Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis, & Lavicza 
[6]

 memberikan cara-cara mengajar kalkulus di tingkat 

universitas menggunakan GeoGebra sebagai alat bantunya. 

Di Indonesia, berkaitan dengan pembelajaran baru yang telah dan akan ditemukan dan didesain 

oleh para peneliti, siswa seringkali dianggap tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran inovatif yang 

berbasis keaktifan siswa oleh guru dengan berbagai alasan misalnya siswa tidak memiliki motivasi tinggi 

dan menganggap pikiran siswa tidak mampu untuk mengikutinya apalagi ditambah dengan penggunaan 

teknologi komputer sebagai alat bantunya. Padahal berdasarkan pengalaman peneliti, jika guru mampu 

mengorganisasi siswa dengan baik dan keluar dari zona nyaman untuk melakukan pembelajaran yang 

tidak seperti biasanya, siswa mampu mengikutinya dengan baik. Sebenarnya, kemampuan-kemampuan 

matematis siswa dapat dimunculkan jika guru mempunyai kemauan untuk sedikit melakukan usaha yang 

lebih dari biasanya. Permasalahannya adalah guru malas untuk membuat siswa mengalami pembelajaran 

mereka dengan penuh makna. Selain itu, permasalahan lainnya adalah guru tidak bisa memfasilitasi siswa 

agar siswa muncul kemampuannya karena kemampuan guru tidak terbatas dan tidak kreatif dalam 

memicu munculnya kemampuan tersembunyai yang ada dalam diri siswa. Guru tidak dapat 

mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada siswa dan tidak berusaha menemukan solusinya. 

Problem-Based Learning (PBL) merupakan salah satu pembelajaran yang sudah sangat populer 

dalam dunia pendidikan. Pembelajaran ini mengkondisikan siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran dan menuntut proses pengkonstruksian sendiri oleh siswa untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan. Penggunaan masalah nyata sebagai titik pangkal pembelajaran sebagai salah satu 

karakteristik dan kealamiahannya sangat membuka guru dan peneliti pendidikan untuk berkreasi untuk 

membuat berbagai konteks masalah yang tepat bagi siswa walaupun masih dalam pembahasan materi 

pembelajaran yang sama. Hal nilah yang menyebabkan PBL ini masih terus dikembangkan sampai saat 

ini. Bahkan terdapat jurnal khusus yang membahas PBL untuk Pendidikan Tinggi dari Universitas 

Aalborg Denmark. 

PBL merupakan pembelajaran inovatif yang menekankan pada tantangan dunia nyata, keahlian 

berpikir tingkat tinggi, keahlian pemecahan masalah, pembelajaran antar disiplin ilmu, pembelajaran 

mandiri, keahlian menggali informasi, kerjasama, dan keahlian komunikasi. Guru dalam PBL harus 

berpikir tentang desain pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik tolaknya dan cara 

melatih siswa dalam proses pemecahan masalah. Dalam PBL siswanya harus terlebih dahulu dipersiapkan 

mindsetnya, ditekankan kepada pembelajaran kolaboratif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil 
[7]

. 

Perpaduan antara pembelajaran inovatif seperti PBL dan salah satu software bernama Google 

SketchUp diperkirakan akan memunculkan berbagai kemampuan kompleks siswa yang tersembunyi 

dalam pembelajaran geometri ruang. PBL berperan sebagai penyaji konteks yang memancing siswa untuk 

menghubungkan dunia nyata dengan konsep matematika dan sebagai dasar keaktifan berpikir siswanya 

sedangkan Google SketchUp berperan sebagai pembantu visualisasi, konstruksi, asosiasi, dan proses 

berpikir siswa. Google SketchUp mempunyai tool berupa orbit yang dapat digunakan untuk memutar 

obyek ke segala arah dengan mudah. Untuk menggambar obyek bangun ruang, Google SketchUp sangat 

mudah digunakan karena memiliki tool pull/push sehingga siswa tidak membutuhkan waktu lama untuk 

mengoperasikannya. Burghardt, Hecht, Russo, Lauckhardt, dan Hacker 
[8]

 menyatakan bahwa dalam 

penelitiannya siswa hanya menemui sedikit kesulitan ketika menggambar desain sebuah ruangan 

menggunakan Google SketchUp. 

Sebenarnya, Google SketchUp merupakan salah satu software dalam bidang teknik sipil atau 

bangunan tetapi karena tool-toolnya yang mudah digunakan maka peneliti memilihnya untuk digunakan 

sebagai alat bantu pembelajaran geometri ruang yang didesain. Chandra 
[9]

 menyatakan bahwa SketchUp 

mudah digunakan sehingga mudah dipelajari, dukungan obyek librarynya sangat banyak, ringan, ukuran 

programnya kecil, dan gratis. Software ini mempunyai versi yang dapat diunduh tanpa membayar tetapi 

versi ini tidak mengurangi fungsinya jika hanya digunakan untuk membantu proses pembelajaran 

geometri ruang. Google SkecthUp mempunyai tampilan dan tool-tool yang sederhana sehingga tidak 
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membingungkan pengguna. Hal ini berbeda dengan software-software gambar teknik atau gambar 3 

dimensi yang lain seperti Autocad dan Swift 3D. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesanggupan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran model PBL berbantuan Google SketchUp untuk materi geometri ruang siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Purbalingga. 

II. METODE PENELITIAN 

Subyek yang diteliti yaitu siswa kelas X MIA 1 yang sedang menempuh semester 2 di Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Purbalingga berjumlah 34 siswa. Subyek diambil secara purposive 
sampling dengan mempertimbangkan sekolah yang mempunyai fasilitas komputer.Pembelajaran 
dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Mei 2013 dari pukul 09.30 sampai dengan 11.45. Hasil dari penelitian ini 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara triangulasi cara yang berasal 
dari dokumentasi video, observasi peneliti, dan wawancara dengan siswa. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum mengadakan pembelajaran, peneliti terlebih dahulu mendesain pembelajaran matematika 

model PBL berbantuan Google SkecthUp untuk materi geometri ruang menggunakan konteks tower 

telekomunikasi. Peneliti membagi pembelajaran dalam tiga tahap yaitu (1) tahap pelatihan singkat tentang 

cara menggunakan software Google SketchUp selama 45 menit (2) tahap pemahaman desain konteks 

tower telekomunikasi selama 45 menit, dan (2) tahap pembelajaran matematika berbasis masalah 

berbantuan Google SketchUp menggunakan konteks tower telekomunikasi selama 45 menit. Mulai dari 

awal pembelajaran siswa sudah dibuat untuk duduk berkelompok yang anggotanya berjumlah 2 sampai 

dengan 3 siswa per kelompok dan mendapatkan jatah 1 buah komputer per kelompok. 

Pada tahap pertama, peneliti, yang bertindak sebagai guru, mengenalkan dan mengajarkan secara 

langsung penggunaan 7 macam tool dalam Google SketchUp yaitu Zoom, Pan, Orbit, Line, Square, 

Push/Pull, Protractor dengan menampilkannya pada LCD Projector. Selain itu, peneliti juga 

mengajarkan cara menggunakan tombol Delete, shortcut Entity Info, dan submenu Standard Views dari 

menu Camera. Walaupun Chou & Wu 
[10]

 mengatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan Google 

SketchUp menjadi efektif jika tool-tool-nya digunakan secara komprehensif tetapi peneliti mencoba untuk 

mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan saja dalam Google SketchUp yang digunakan oleh siswa dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Siswa tidak menemui hambatan yang berarti ketika berlatih menggunakan tool-tool seperti Zoom, 

Pan, Orbit, Line, tombol Delete, shortcut Entity Info, dan submenu Standard Views dari menu Camera. 

Hambatan mulai ketika siswa berlatih menggunakan tool Push/Pull dan Protractor. Hambatan tersebut 

yaitu hasil bangun ruang yang gambarkan tidak membentuk prisma yang alas dan tutupnya tegak lurung 

dengan bidang sumbu lantai. Hal ini disebabkan karena siswa menggambar alasnya tidak terletak pada 

bidang sumbu lantai (Gambar 1). Untuk mengatasinya, guru menjelaskan bahwa untuk menggambar 

prisma yang alas dan sisinya sejajar dengan bidang sumbu lantai maka alas yang dibuat harus terletak di 

lantai. Hambatan yang kedua dalam berlatih menggunakan Google SketchUp adalah ketika siswa berlatih 

menggunakan tool Protractor yang berguna untuk mengukur sudut. Kesulitan ini muncul karena cara 

menggunakan tool Protractor yang seperti mengukur sudut seperti mengukur sudut menggunakan busur 

derajat dalam kehidupan nyata dan juga siswa tidak memperhatikan penjelasan peneliti. Untuk mengatasi 

kesulitan ini, guru melakukan bimbingan terhadap individu dan kelompok yang kesulitan menggunakan 

tool Protractor. 

  
Alas dan tutup sejajar bidang sumbu lantai Alas dan tutup sejajar bidang sumbu lantai 

Gambar 1. Hasil Latihan Siswa Menggunakan Tool Push/Pull 
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Pada awal tahap kedua, siswa diberikan selembar kertas untuk kelompok yang beranggotakan 2 

siswa dan 2 lembar kertas untuk kelompok yang beranggotakan 3 siswa yang berisi permasalahan seperti 

di bawah ini. 

“Suatu tower telekomunikasi yang ketinggiannya 25 meter dibuat dengan desain 3 tiang/kaki, 

5stage/tingkat, dan 3 buah patok tali pancang. Jika patok tali pancang berjarak 10 meter dari tiangnya. 

Tentukan: 

a. Sudut antara tali pancang yang paling bawah dengan tiangnya 

b. Sudut antara tali pancang terpanjang dengan tanah 

c. Jarak antar patok tali pancang, jika jarak antar tiang 0,5 meter 

d. Jarak antara titik tertanamnya tiang pada tanah ke tali pancang terbawah” 

Masalah di atas berada dalam lingkup materi geometri ruang yang konteksnya adalah tower 

telekomunikasi. Peneliti mendesain permasalahan seperti ini karena salah satu karakteristik PBL adalah 

memulai pembelajaran dengan masalah yang berkaitan kehidupan manusia bahkan jika mungkin masalah 

tersebut merupakan masalah autentik 
[7]

. Jika masalah di atas dikategorikan menurut complexity and 

multiplicity maka masalah di atas termasuk dalam kategori Cross-Disciplinary Problems. Kategori ini 

termasuk kategori level ketiga dan membutuhkan waktu yang panjang dalam siklus PBL-nya. Dengan 

masalah yang disajikan di atas, siswa akan terpicu untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan 

tower telekomunikasi dan memaksa siswa untuk memahami tentang jarak dan sudut dalam ruang. Ketika 

masalah di atas membuat siswa ingin mengetahui berbagai hal yang dapat membantunya menyelesaikan 

masalah inilah terjadi proses yang diistilahkan dengan “problem triggers inquiry”. 

Setelah permasalahan diberikan, guru meminta siswa untuk memahami dan mempertanyakan hal-

hal yang tidak diketahuinya atau yang belum dipahaminya terlebih dahulu tentang bagaimana kejelasan 

dari ilustrasi masalah yang disajikan. Setelah itu, guru memberikan sebuah artikel dari internet tentang 

tower telekomunikasi sebagai salah satu referensinya. Guru juga memerintahkan kepada siswa untuk 

memulai membuat sketsa dari tower yang dimaksud dalam masalah di atas sesuai dengan pemahamannya. 

Ketika mendesain pembelajaran ini, peneliti telah memprediksi bahwa ada istilah-istilah dalam 

ilustrasi masalah tersebut dan hal ini terbukti dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang 

bernama Alfina dan Wisnu sebagai berikut.  

“Apakah tali pancangnya dari dalam atau dari luar?” 

“Apakah tingkat yang paling bawah itu dihitung?” 

Dua pertanyaan di atas menunjukkan bahwa dua siswa tersebut belum memahami atau mempunyai 

gambaran tentang “tali pancang” dan “tingkat”. Selain itu, sebelumnya peneliti juga memprediksi bahwa 

akan muncul dari siswa sketsa tower yang benar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Prediksi 

peneliti ternyata tepat dengan munculnya dua macam sketsa hasil pemahaman mereka tentang seperti apa 

tower yang dimaksud dalam masalah yang disajikan (Gambar 2). 

 
 

Sketsa Tower A (oleh Izat) Sketsa Tower B (oleh Panji) 

Gambar 2. Sketsa Tower yang Berbeda dari Siswa 

Adanya 2 macam sketsa tower yang berbeda yang muncul dari siswa dan 2 pertanyaan tentang tali 

pancang dan stage/tingkat di atas menimbulkan adu argumen antar siswa yang difasilitasi oleh guru. 

Berikut ini disajikan argumen-argumen yang disampaikan oleh Asa, Nurhanifah, dan Wisnu. 

Guru : “Pilih mana, yang ini atau yang ini?” 

Asa : “Yang sana” (menunjuk ke sketsa tower B) 
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Guru : “Alasannya?” 

Asa : “Pancang talinya kan per stage agar semuanya seimbang.” 

Guru : “Dari mana Anda mengetahui bahwa tali pancangnya per stage?” 

Siswa : “Dari ini” (menunjukkan artikel internet yang telah diberikan oleh guru) 

Guru : “Baik. Ada pendapat lain?” 

(Nurhanifah menunjukkan tangannya) 

Guru : “Pilih tower yang mana?” 

(Nurhanifah menunjuk ke sketsa tower A) 

Guru : “Kenapa?” 

Nurhanifah : “Di mana mana tower kan mengerucut seperti itu (maksuknya membentuk kerangka 

limas), kalo seperti itu (maksudnya seperti sketsa tower yang B) roboh, yang 

namanya pancang kan dari atas ke bawah dan mengikuti tiangnya karena tiangnya 

ada tiga maka tali pancangnya juga ada tiga.” 

Guru  : “Ada yang menyangkan pendapat Nurhanifah.” 

Wisnu : “Tidak semua tower mengerucut, contohnya diwarnet kan seperti yang digambar 

Panji.” 

Percakapan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran telah menciptakan suatu interaktivitas antar 

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Porath & Jordan 
[11]

 yang menyatakan bahwa PBL mengkonstruksi 

pengetahuan yang diciptakan oleh siswa sendiri berdasarkan pemahaman pribadi, pengalaman, dan makna 

yang terbentuk dari keterkaitan antara pemahaman dan pengetahuan baru sehingga memunculkan 

kerjasama, ceramah, dan debat yang membantu hubungan interpersonal dan membangkitkan kegembiraan 

dalam kelas. Pernyataan Wisnu di atas juga memperlihatkan bahwa siswa menggunakan pengalaman dan 

pengetahuan yang sudah mereka miliki untuk memahami tower tersebut. 

Ketika siswa harus menunjukkan hasil sketsa towernya, seharusnya guru memerintahkan kepada 

siswa untuk menunjukkan hasil sketsa tower yang telah dibuatnya menggunakan Google SketchUp agar 

benar-benar dapat diamati seberapa jauh Google SketchUp dapat membantu siswa memunculkan dan 

meningkatkan kemampuan matematisnya, khususnya kemampuan spasialnya. Padahal masing-masing 

kelompok telah membuat sketsa towernya sendiri menggunakan Google SketchUp (Gambar 3) 

berdasarkan pemahaman mereka dan kemampuan mereka dalam menggunakan Google SketchUp. Hal ini 

kurang diantisipasi oleh peneliti sebelumnya karena terpengaruh dengan kondisi bahwa komputer tidak 

portable sehingga mengalami kesulitan ketika akan menampilkan hasil sketsa tower dari siswa yang 

menggunakan Google SketchUp untuk ditampilkan melalui LCD Projektor. Meskipun demikian, hal ini 

tetap menunjukkan bahwa siswa ternyata mampu menggunakan Google SketchUp untuk membuat sketsa 

tower yang sesuai dengan ilustrasi masalah yang diberikan dengan hanya mengikuti pelatihan singkat 

yang telah dibuat oleh peneliti pada tahap pembelajaran sebelumnya 

 
Gambar 3. Hasil Sketsa Tower dari Siswa Menggunakan Google SketchUp 

Pada saat guru mempersilahkan siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang sketsa mana 

yang sesuai dengan ilustrasi pada masalah, ada salah seorang siswa, yaitu siswa yang bernama Bagus, 

yang mengkoreksi hasil sketsa tower dari siswa yang bernama  Panji. Setelah Bagus memilih sketsa tower 

yang dibuat oleh Panji, dia kemudian menunjukkan kesalahan sketsa tower yang dibuat Panji dengan 

memberikan alasan sebagai berikut: “Tetapi ada yang diubah, kan ada tiga buah patok tali pancang,jadi 

patoknya cuma tiga.”. Maksud dari Bagus adalah seperti yang ada di Gambar 4a bukan seperti yang ada 

di Gambar 4b. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran telah memunculkan kekritisan dari siswa dari 

sesuatu yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Yuan, Kunaviktikul, Klunklin &Williams 

(2008) yang menyatakan bahwa PBL dapat meningkatkan keahlian siswa dalam berpikir kritis. 
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Gambar 4a. Sketsa Tower yang Telah 

Dikoreksi 

Gambar 4a. Sketsa Tower yang Belum 

Dikoreksi 

Pada tahap ketiga pembelajaran, siswa mulai mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan dalam masalah tersebut. Ketika guru menawarkan kepada siswa untuk menanyakan hal yang 

belum dipahami dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, hanya ada satu siswa yang bernama Murni yang 

bertanya dengan menanyakan maksud dari jarak antar tiang sebesar 0,5 meter. Dari hasil pekerjaan Murni 

memang tidak ditemukan tulisan 0,5 meter untuk jarak antar tiang (Gambar 5a). Pertanyaan ini kemudian 

dijawab oleh Sevi dengan menunjukkan secara langsung tiang-tiang tower pada sketsa yang sudah dibuat 

oleh Panji (Gambar 5b). 

  
Gambar 5a. Hasil Pekerjaan Murni Gambar 5b. Sevi Menunjukkan Maksud dari 

Jarak Antar Tiang 

Untuk memperjelas dan melengkapi maksud dari jarak antar tiang, guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa seperti di bawah ini. 

Guru : “Kira-kira jarak antar tiang semuanya sama apa tidak?” 

Siswa : “Sama.” 

Guru : “Kenapa harus sama.” 

Bagus : “Agar segitiganya sama sisi” 

Guru : “Kalau segitiga sama sisi memangnya kenapa?” 

Bagus : “Biar rapi.” 

Guru : “Itu alasan estetika, alasan logisnya?” 

Murni : “Agar seimbang.” 

Percakapan di atas menunjukkan bahwa guru tidak langsung menghakimi jawaban siswa tetapi 

memancing siswa untuk berpikir logis sehingga mereka dapat memilih pilihannya yang benar. Sesuai 

dengan pernyataan Ho 
[12]

 yang menyatakan bahwa dalam PBL guru berperan sebagai pelatih yaitu proses 

mengatur mencapai tujuan belajar, memodelkan, membimbing, memfasilitasi, dan menyediakan umpan 

balik kepada siswa untuk mendukung pembelajaran dan proses berpikir yang aktif dan mandiri. 

Ketika siswa menjawab pertanyaan nomor a dari masalah yang diberikan, siswa tidak menjawab 

sampai tuntas. Salah satu siswa yaitu Linda hanya menjawab sampai dengan nilai      karena mereka 

belum pernah mempelajari trigonometri untuk sudut-sudut yang tidak istimewa (Gambar 6). Linda 

menjelaskan dalam presentasinya (Gambar 6b) bahwa panjang stage pertama adalah 5 meter karena tinggi 

tower adalah 25 meter dan terdiri dari 5 stage sehingga panjang setiap stage-nya adalah 25/5 meter. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa sudah mulai terbiasa berpikir logis mereka dengan cepat dapat menentukan 

panjang setiap stage-nya. Hal ini berbeda ketika siswa baru memulai pembelajaran dengan cara seperti 

yang sudah didesain oleh peneliti ini. Pada awalnya mereka harus ditanya dulu oleh guru dan merasa 
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ragu-ragu untuk menentukan apa yang akan diputuskannya terhadap suatu keterangan yang masih 

implisit. Contohnya adalah ketika di awal pembelajaran siswa masih lama untuk memberikan alasan 

bahwa sketsa tower yang benar adalah sektsa tower yang dibuat oleh Panji yang kemudian dikoreksi oleh 

Bagus. 

  

Gambar 6a. Solusi Nomor a oleh Linda Gambar 6b. Linda Mempresentasikan 

Jawabannya 

Pembelajaran berlanjut untuk menjawab soal tentang sudut antara tali pancang terpanjang dengan 

tanah. Salah satu siswa yang bernama Indah dapat menjawab (Gambar 7a) dan mempresentasikannya 

(Gambar 7b) dengan benar bagaimana cara mencari sudut antara tali pancang terpanjang dengan tanah 

tetapi Indah tidak mampu menjelaskan konsep yang mendasarinya yaitu sudut antara garis, yang diwakili 

oleh tali pancang terpanjang, dengan bidang, yang diwakili oleh tanah. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 

Indah ketika dia tidak dapat menjawab pertanyaan guru untuk memberikan alasan mengapa segitiga yang 

diambil untuk menghitung sudut yang akan dicari adalah segitiga yang sisi-sisinya dibentuk oleh tinggi 

tiang, jarak dari tiang tersebut ke patok tali pancang, dan jarak dari patok tali pancang ke titik tertinggi 

tower. Untuk menjawab alasan ini, siswa membutuhkan waktu lama dan harus dipancing dengan berbagai 

pertanyaan sampai guru harus meminta untuk membuka buku referensi yang digunakannya sampai pada 

akhirnya Fauziah menjawab bahwa untuk membentuk sudut antara garis dengan bidang maka garis 

tersebut harus diproyeksikan ke bidang. Fauziah menunjukkan kepada siswa lain bahwa tali pancang 

harus diproyeksikan ke tanah sehingga terbentuk segitiga yang digunakan oleh Indah untuk mencari sudut 

antara tali pancang terpanjang dengan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak siswa 

yang tidak mempunyai pemahaman tentang sebuah konsep dalam matematika. Aufschnaiter & Rogge 
[13]

 

menyebut hal ini sebagai “missing conceptions” daripada “misconceptions” karena siswa memang 

cenderung belum mempunyai pemahaman tentang konsep dibanding kesalahan konsep. 

  
Gambar 7a. Hasil Jawaban Indah Gambar 7b. Indah Mempresentasikan 

Jawabannya 

Dua pertanyaan terakhir dari masalah yang disajikan kepada siswa tidak dapat terjawab karena waktu 

dalam uji coba pembelajaran ini terbatas. Sebenarnya peneliti sudah mensetting pembelajarn untuk 4 x 45 

menit tetapi karena alasan pemilihan hari yang tidak tepat, peneliti hanya mendapatkan pembelajaran yang 

durasinya 3 x 45 menit. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran yang telah didesain peneliti telah menunjukkan bahwa siswa mengikuti dengan baik 

pembelajaran model PBL berbantuan Google SketchUp yang materinya geometri ruang. Siswa ternyata 

mampu menggunakan Google SketchUp melalui pelatihan singkat selama 45 menit. Sketsa tower yang 

menjadi kunci siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah yang disajikan dapat muncul 
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dari siswa sendiri. Dua pertanyaan pertama yang disajikan dalam masalah dapat terjawab dengan benar 

oleh siswa walaupun siswa kesulitan mengkaitkannya dengan konsep dasarnya. Kesulitan ini dapat diatasi 

dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang diajukan oleh guru melalui tanya jawab dengan siswa 

untuk menggali kedalaman pemikiran siswa tentang konsep-konsep yang mendasari jawabannya. 
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