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Abstrak – Perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang dan jalan baru untuk 

mengerjakan banyak hal, penerapan teknologi khususnya perangkat lunak atau program 

komputer dalam pembelajaran matematika di sekolah menjadi salah satu alternatif baru 

sebagai media pembelajaran. Supaya siswa lebih mudah dalam memahami konsep-

konsep pada geometri, maka dalam pembelajaran matematika perlu adanya media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu program yang digunakan 

dalam pembelajaran Geometri adalah Geogebra. Geogebra dikembangkan oleh Markus 

Hohenwarter pada tahun 2001. GeoGebra adalah program komputer untuk 

membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar.  melalui berbagai macam 

fasilitas yang ada Geogebra dapat memudahkan pengguna untuk memvisualisasikan  

objek geometri yang bersifat abtrak  secara cepat, akurat dan efesien. Selain itu 

Geogebra dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengkonstruksikan  konsep –

konsep matematis.    Program ini dapat dimanfaatkan secara bebas yang dapat diunduh 

dari www.geogebra.com. Geogebra dapat diinstal pada komputer pribadi dan 

dimanfaatkan kapan dan di manapun oleh siswa maupun guru. Dengan adanya 

perangkat lunak Geogebra diharapkan menjadi salah satu pilihan alternatif untuk 

membantu siswa dalam mempelajari geometri secara mudah dan menyenangkan  

 

Kata kunci : Geogebra, Geometri, perangkat lunak 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan cabang ilmu matematika yang bertujuan untuk mendidik siswa menjadi 

manusia berfikir logis, rasional serta menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan serta 

merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan disegala jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar 

sampai jenjang perguruan tinggi. Sebagaimana objek-objek matematika lainnya, objek geometri juga 

bersifat abstrak. Hal tersebut berpotensi memunculkan berbagai kesulitan dalam memperlajarinya, 

terutama bagi siswa di tingkat rendah yang pada umumnya belum mampu berpikir secara abstrak. Fakta 

demikian mendorong perlunya media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman visual kepada 

siswa dalam berinteraksi dengan objek-objek geometri yang bersifat abstrak tersebut Perkembangan 

teknologi yang pesat membuka peluang dan jalan baru dalam mengerjakan banyak hal, termasuk untuk 

mengembangkan dunia pendidikan. Saat ini telah banyak berkembang berbagai teknologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia pendidikan, termasuk untuk menunjang pembelajaran 

matematika, yakni sebagai media pembelajaran matematika. Salah satu mediapembelajaran yang saat ini 

telah berkembang demikian pesat adalah komputer dengan berbagai program-program yang relevan. 

Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika adalah 

program GeoGebra. 

Menurut Dikovic (2009) mengatakan cara baru pada teknologi dan proses belajar melalui GeoGebra 

(Geometry and Algebra) dapat diterapkan secara khusus dalam perkembangan masa depan e-learning 

untuk fakultas Matematika secara kreatif dan inovatif. GeoGebra adalah sebuah pilihan yang tepat untuk 

berbagai macam presentasi dari objek matematika karena GeoGebra adalah software geometri dinamis 

yang membantu membentuk titik, garis, dan semua bentuk lengkungan [1]. Menurut Mahmudi  (2010) 

melalui GeoGebra objek-objek geometri yang bersifat abstrak dapat divisualisasi sekaligus dapat 

dimanipulasi secara cepat, akurat, dan efisien[2]. Program GeoGebra berfungsi sebagai media 

pembelajaran yang memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam berinteraksi dengan konsep-

konsep geometri.Melalui tampilan yang variatif dan menarik serta kemudahan dalam memanipulasi 

berbagai objek geometri diharapkan dapat meningkatkan minat, kreativitas belajar dan efektivitas 

pembelajaran geomerti. Program ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
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konsep yang telah dipelajari maupun sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mengkonstruksi objek 

baru. 

II. PEMBAHASAN 

Pemanfaatan komputer dalam pembelajaran matematika semakin relevan mengingat karakteristik 

yang dimiliki matematika. Komputer dapat berfungsi sebagai media pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam berinteraksi dengan objek-objek 

matematika.Menurut  Kusumah (Mahmudi) program-program komputer sangat ideal untuk dimanfaatkan 

dalam pembelajaran konsep-konsep matematika yang menuntut ketelitian tinggi, konsep atau prinsip yang 

repetitif, penyelesaian grafik secara tepat, cepat, dan akurat.  

Salah satu program komputer (software) yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika adalah program GeoGebra. Geogebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter pada tahun 

2001., GeoGebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematika khsusunya geometri dan 

aljabar. Menurut Hohenwarter & Fuchs (2004)  GeoGebra sangat bermanfaat sebagai media 

pembelajaran matematika dengan beragam aktivitas sebagai berikut. 

1. Sebagai media demonstrasi dan visualisasi 

Dalam hal ini, dalam pembelajaran yang bersifat tradisional, guru memanfaatkan GeoGebra 

untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu. 

2. Sebagai alat bantu konstruksi 

Dalam hal ini GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep matematika 

tertentu, misalnya mengkonstruksi lingkaran dalam maupun lingkaran luar segitiga, atau garis 

singgung. 

3. Sebagai alat bantu proses penemuan 

Dalam hal ini GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu 

konsep matematis, misalnya tempat kedudukan titik-titik atau karakteristik grafik parabola.[3] 

Menu utama GeoGebra adalah: File, Edit, View, Option, Tools, Windows, dan Help untuk 

menggambar objek-objek geometri. Menu File digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan 

mengekspor file, serta keluar program. Menu Edit digunakan untuk mengedit lukisan. Menu View 

digunakan untuk mengatur tampilan. Menu Option untuk mengatur berbagai fitur tampilan, seperti 

pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis (style) objek-objek geometri, dan sebagainya. Sedangkan 

menun Help menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra.  

 

GAMBAR 1. TAMPILAN MENU PADA GEOGEBRA 

Selain fitur-fitur yang sudah disebutkan di atas, fitur lain yang sangat penting dari GeoGebra adalah 

kemudahan dalam menggunakannya. Selain memenuhi persyaratan pedagogic yang baik bagi 

pembelajaran matematika, GeoGebra juga dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan guru 
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yang umumnya tidak menguasai pengetahuan pemrograman computer yang memadai. Dengan fitur ini, 

GeoGebra akan sangat mudah digunakan guru. Guru tidak perlu khawatir sulit beradaptasi dengan 

software satu ini. 

A. Penerapan Geogebra pada geometri 

1. Menentukan Persamaan Garis Lurus 

Contoh: 

Tentukan persamaan garis yang melalui titik A(2, 4) dan B(-1, 1) 

Penyelesaian dengan GeoGebra 

 Pada bilah masukan, ketik A=(2,4) lalu enter, ketik B=(-1,1) lalu enter, ketik garis[A,B] 

lalu enter. 

 Maka akan terbentuklah garis dan sekaligus persamaannya pada jendela samping kiri 

grafik, persamaan garis tersebut adalah x - y= -2 ≡ x – y +2 =0 .[4] 

Jika mengikuti dengan benar maka tampilannya akan seperti berikut: 

 

 
 

GAMBAR 2 PERSAMAAN GARIS MELALUI DUA BUAH TITIK 

 

2. Merefleksikan objek terhadap sebuah garis sumbu 

Refleksikan lingkaran K terhadap garis O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 3 MEREFLEKSIKAN LINGKARAN K TERHADAP GARIS O 
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Penyelesaian 

1. membuat lingkaran pada jendela geogebra melalui circle through three points 

2. manggambar segment O untuk merefleksikan lingkaran k melalui segment between two point 

3. untuk mencerminkan ligkaran k pilih reflect object about line dan klik lingkaran k elanjutnya 

klik segment O [5] 

B. Kelebihan dan kekurangan Geoebra 

Geogebra memiliki fitur –fituryang lengkap sehingga mempunyai keunggulan dalam membuat objek 

geometri scara cepat dan akurat. Selain itu geogebra juga didukung oleh lebih dari 40 bahasa termasuk 

bahasa Indonesia sehingga memudhkan pengguna dalam pengoperasianya. Namun Perlu disadari bahwa 

tidak terdapat media yang paling baik atau paling tepat untuk semua topik pembelajaran matematika. 

Demikian halnya dengan pemanfaatan komputer program GeoGebra. Untuk mencapai efektivitas 

pembelajaran geometri, media ini perlu dikombinasikan dengan media pembelajaran lainnya, termasuk 

dengan media konvensional dengan segala kelebihan dan keterbatasannya 

C. Temuan / hasil penelitian yang berkaitan dengan Geogebra 

Retno (2014) melakukan penelitian mengenai model pembelajaran tipe STAD berbantuan Geogebra 

penelitian berbentuk eksperimen yang terdiri dari 3 kelas yakni dua kelas eksperimen dan satu kelas 

control menunjukan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan software Geogebra 

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD tanpa berbantuan software Geogebra.[6] Nopiyanti (2012) dalam penelitianya mengenai 

pengembangan perangkat pembelajaran berbantuan geogebra pada materi geometri menunjukan bahwa 

perangkat yang dibuat memberikan dampak terhadap meningkatnya keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran terlihat dari interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru serta rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan. [7] 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Program GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk 

mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta sebagai alat bantu untuk 

mengkonstruksi konsep-konsep matematis.  

Berhubungan dengan  hasil kajian artikel yang didapat dan penerapannya dimasa datang, maka penulis 

menyusun beberapa saran yaitu 

1. Perlu disadari bahwa tidak terdapat media yang paling baik atau paling tepat untuk semua topik 

pembelajaran matematika. Demikian halnya dengan pemanfaatan komputer program GeoGebra.  

2. Untuk mencapai efektivitas pembelajaran geometri, media ini perlu dikombinasikan dengan media 

pembelajaran lainnya, termasuk dengan media konvensional dengan segala kelebihan dan 

keterbatasannya.  

3. Guru perlu juga mempertimbangkan kapan saat paling sesuai atau tepat dalam memanfaatkan program 

GeoGebra 
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