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PRAKATA
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmat
kesempatan kepada penulis untuk menyusun buku ini. Tiada daya dan upaya
kecuali atas kehendakNya.
Program aplikasi Geogebra merupakan program aplikasi yang baru
dikembangkan sekitar tahun 2001 oleh Markus Hohenwarter, seorang
matematikawan Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler (JKU)
Linz. Program ini dikembangkannya untuk membantu pemahaman dan
mempermudah pembelajaran matematika. Karena itu program Geogebra ini
sangat penting untuk diketahui dan dipelajari, karena dapat membantu
pemahaman terhadap matematika.
Mengingat pentingnya program ini untuk dapat dipelajari dan dikuasai dan
masih sedikitnya buku cetak tentang program ini, maka penulis berinisiatif
untuk menyusun buku cetak Geogebra ini. Penulis berusaha mengumpulkan
semua referensi (yang sementara memang banyak terdapat di internet),
kemudian penulis mencoba menyusun buku ini dengan bentuk dan susunan yang
mudah dipelajari secara mandiri.
Pada saat ini telah muncul Geogebra 5 sebagai perbaikan dari Geogebra 4.4.
Dalam buku ini disajikan kedua-duanya, pada bagian I dilakukan pengenalan
komponen dari Geogebra 5, sedangkan pada bagian II dilakukan praktek dengan
menggunakan sedikit Geogebra 4.4. dan lebih banyak Geogebra 5.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu
dalam penyusunan buku ini, terutama kepada mahasiswa yang telah ikut
mencarikan sumber-sumber referensi di internet.
Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran selalu
penulis harapkan. Email: syahbanaumb@yahoo.com.

Palembang, 1 April 2016

Ali Syahbana
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BAGIAN I
MENGENAL GEOGEBRA
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1. Program Geogebra dan Sejarahnya
Matematika merupakan ilmu abstrak yang perlu dibantu dengan alat untuk lebih
memahaminya. Berbagai macam alat yang telah dibuat untuk mempermudah
pemahaman terhadapnya, khususnya alat berupa program aplikasi komputer. Salah
satu program aplikasi komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran
matematika adalah Geogebra. Geogebra adalah program dinamis yang memiliki
fasilitas untuk memvisualisasikan atau mendemonstrasikan konsep-konsep
matematika
serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep
matematika.
Geogebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter (24 Juni 1976) mulai tahun
2001. Ia adalah seorang matematikawan Austria dan profesor di Universitas
Johannes Kepler (JKU) Linz. Dia adalah ketua Lembaga Pendidikan Matematika.
Selama pendidikan di universitas (Ilmu komputer dan matematika terapan), ia
mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra yang telah
memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat.
Hohenwarter mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek
untuk pelatihan guru di Austria, Inggris, dan Amerika Serikat. Setelah disertasinya
di Universitas Salzburg (2006), ia bekerja di Florida Atlantic University dan Florida
State University. Tanggal 1 Februari 2010 ia ditunjuk menjadi profesor di Institut
Pendidikan Matematika JKU Linz. Penelitiannya berfokus pada penggunaan
teknologi dalam pendidikan matematika.
Menurut Hohenwarter (2008), Geogebra adalah program komputer untuk
membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat
digunakan dengan bebas dan dapat diunduh dari www.geogebra.com. Program
geogebra ini sangat terkenal, sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan oleh
jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan yang
berkepentingan menggunakannya.
Beberapa manfaat program Geogebra dalam pembelajaran matematika sebagai
berikut:
a) Dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti, bahkan
yang rumit.
b) Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi yang dapat
memberikan pengalaman visual dalam memahami konsep geometri.
c) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa
lukisan geometri yang telah dibuat memang benar.
d) Mempermudah untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku
pada suatu objek geometri.
Geogebra terus mengalami pengembangan. Penemu dan perancangnya terus
berusaha memperbaiki dan menambahi kekurangan dari program GeoGebra ini.
Pada saat ini telah muncul Geogebra 5 sebagai perbaikan dari Geogebra 4.4. Pada
Geogebra 5 ini telah dapat dijumpai gambar dalam bentuk 3 dimensi.
Pada bagian I ini, dilakukan pengenalan komponen dari Geogebra 5. Sedangkan
pada bagian II, dilakukan praktek dengan menggunakan sedikit Geogebra 4.4. dan
lebih banyak Geogebra 5.
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2. Anatomi Geogebra
Pada saat awal membuka GeoGebra, maka muncul tampilan seperti di halaman
sebelah. Pada bagian sebelah kanan, nampak terdapat kotak Perspectives. Kotak ini
menyatakan pilihan bentuk layar yang akan ditampilkan. Jika tidak muncul kotak
tersebut, maka dapat dimunculkan dengan mengklik tAnda yang ditunjukkan anak
panah.
Terdapat enam pilihan tampilan yang diberikan yaitu :
1. Tampilan aljabar dan grafik (Algebra), seperti yang telah tampil pada layar di
sebelah. Bagian sebelah kiri, yaitu tampilan aljabar merupakan tempat
menampilkan bentuk aljabar dari objek/persamaan yang dimaksud. Bagian
sebelah kanan, yaitu tampilan grafik merupakan tempat menampilkan gambar
atau grafik dari objek/persamaan yang dimaksud.
2. Tampilan geometri (Geometry), merupakan tampilan grafik yang hanya
menampilkan bentuk geometri dari objek/persamaan yang dimaksud.
3. Tampilan pengolah angka (Spreadsheet), merupakan tampilan bentuk tabel
pengolah angka yang terdiri atas baris dan kolom. Pada tampilan ini dapat dibuat
matriks, tabel, dan lain sebagainya yang memuat objek matematika dalam bentuk
baris dan kolom. Anda dapat memasukkan ke dalam sel-sel spreadsheet tidak
hanya angka, tetapi semua jenis objek matematika yang didukung oleh
GeoGebra, misalnya koordinat titik, fungsi, dan perintah. Jika memungkinkan,
GeoGebra segera menampilkan representasi grafis dari objek yang Anda
masukkan ke dalam sel spreadsheet pada Tampilan Grafik juga.
4. Tampilan Computer Algebra System (CAS), merupakan tampilan sistem
komputer aljabar untuk perhitungan simbolik. Tampilan CAS ini terdiri dari
baris yang setiap barisnya memiliki input di bagian atas dan layar output pada
bagian bawah.
5. Tampilan grafik 3 dimensi (3D Graphics), hampir sama seperti tampilan aljabar
dan grafik. Bagian sebelah kiri, yaitu tampilan aljabar merupakan tempat
menampilkan bentuk aljabar dari objek/persamaan yang dimaksud. Bagian
sebelah kanan, yaitu tampilan grafik merupakan tempat menampilkan gambar
atau grafik 3 dimensi dari objek/persamaan yang dimaksud.
6. Tampilan probabilitas statistik (Probability), merupakan tampilan bentuk
statistik. Pada tampilan ini kita dapat melihat bentuk distribusi statistik dan
melakukan perhitungan uji statistik.
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Contoh tampilan probabilitas.
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Sedangkan nama-nama bagian dari Tampilan Aljabar dan Grafik, dijelaskan sebagai
berikut:

Peralatan
Menu

Tampilan aljabar. Tempat
ditampilkannya bentuk
aljabar dari objek geometri
yang muncul pada Tampilan
Grafik

Simbol-simbol untuk
dituliskan pada Input

Tempat
memasukkan
rumus dan
lainnya

Tampilan grafik. Tempat
ditampilkannya bentuk
geometri dari
objek/persamaan
yang dibuat

Tempat memunculkan simbol-simbol
yang akan dituliskan pada Input
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Bentuk-bentuk fungsi atau ekspresi
matematik yang dapat digunakan

Tempat memunculkan
Input Help

Rumus dari ekspresi matematik yang ada pada
Input Help dan dapat dicopy ke Input

3. Menu-menu Geogebra
Menu utama Geogebra adalah : File, Edit, View, Option, Tools, Windows, dan Help.
1) Menu File berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor
file, serta keluar program.
2) Menu Edit berfungsi untuk mengedit teks atau gambar.
3) Menu View berfungsi untuk mengatur tampilan.
4) Menu Option berfungsi untuk mengatur berbagai fitur tampilan, seperti
pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis (style) objek-objek geometri, dan
sebagainya.
5) Menu Tools berfungsi untuk mengatur peralatan.
6) Menu Window berfungsi untuk membuat jendela baru.
7) Menu Help menyediakan petunjuk teknis penggunaan program Geogebra.
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Penjelasan dari kegunaan menu-menu tersebut disajikan sebagai berikut.

New Window
New
Open
Open Recent
Save
Save As
Share
Export
Print Preview
Close

: membuka jendela baru
: membuka file baru
: membuka tempat file yang akan dituju/dicari
: membuka file geogebra terakhir (tertera)
: menyimpan file yang sedang aktif dengan nama lama
: menyimpan file yang sedang aktif dengan nama baru
: mengupload/membagikan geogebra ke you tube
: mengekspor lembar kerja atau tampilan grafik
: pratinjau cetakan
: menutup file yang aktif
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Undo
Redo
Copy
Paste
Graphics View to Clipboard
Insert Image from
Object Properties
Select All

Algebra
Spreadsheet
CAS
Graphics
Graphics 2
3D Graphics
Construction Protocol
Probability Calculator
Keyboard
Input Bar
Layout
Refresh Views
Recompute All Objects

: urungkan yang sekarang
: ulangi ke sebelumnya
: copy
: tempelkan yang dicopy
: tampilan grafik ke clipboard
: masukkan gambar dari berkas atau clipboard
: properti
: Pilih/blok semua yang diinginkan

: tampilan aljabar
: tampilan spreadsheet
: tampilan CAS
: menampilkan grafik
: menampilkan 2 grafik
: menampilkan grafik 3 dimensi
: menampilkan protokol konstruksi
: menampilkan kalkulator probabilitas
: menampilkan keyboard virtual
: menampilkan bilah input
: layout tampilan layar geogebra
: segarkan tampilan
: hitung ulang semua objek
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Algebra Descriptions
Rounding
Labeling
Font Size
Language
Advanced
Save Settings
Restore Default Settings

: perumusan aljabar
: pembulatan angka
: memberi label pada objek
: menentukan ukuran huruf
: menentukan bahasa program geogebra
: lanjutan pengaturan fitur tampilan
: menyimpan pengaturan
: kembali ke pengaturan awal

Customize Toolbar
Create New Tool
Manage Tools

: penyesuaian pita peralatan
: membuat alat baru
: pengaturan peralatan
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New Window

: membuka jendela baru

Tutorials
Manual
GeoGebra Forum
Report Bug
About/License

: tutorial
: manual
: forum GeoGebra
: laporkan Bug
: keterangan/lisensi
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4. Peralatan pada Geogebra
Sama seperti program aplikasi lainnya, peralatan atau tool pada Geogebra diletakkan
pada baris di bawah baris menu. Baris peralatan ini disebut Toolbar. Peralatan ini
dapat dikeluarkan atau dimasukkan melalui menu Tools seperti berikut.

Marilah kita lihat kegunaan masing-masing peralatan tersebut.
1. Peralatan untuk memblok atau memindahkan.
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Move (Pindah)
Pada mode ini Anda dapat men-drag dan menempatkan suatu objek bebas dengan
mouse. Jika Anda memilih suatu objek dengan mengkliknya pada mode Move, Anda
dapat:
menghapusnya dengan menekan tombol Del
memindahkannya dengan menggunakan tombol panah.

Move around Point (Rotasi mengitari titik pusat)
Pertama pilih titik pusat rotasi. Setelah itu Anda dapat merotasikan objek bebas
berpusat pada titik ini dengan men-dragnya dengan mouse.

2. Peralatan untuk membuat titik

Point (Titik baru)
Pengklikan pada Tampilan Grafik akan membuat suatu titik baru. Dengan mengklik
pada ruas garis, garis lurus, poligon, irisan kerucut, fungsi, atau kurva, Anda akan
membuat titik pada objek tersebut.

Point on Object (Titik pada objek)
Klik pada bagian dalam suatu objek atau pada kelilingnya untuk membuat titik.

Attach/Detach Point (Gunakan/lepaskan titik)
Klik suatu titik (dan sebuah objek untuk digunakan).
12

Intersect (Perpotongan dua objek)
Titik-titik perpotongan dari dua objek dapat dihasilkan dengan dua cara:
klik semua titik perpotongan yang terjadi dari kedua objek (jika
memungkinkan).
klik pada suatu perpotongan dari kedua objek, akan menghasilkan titik
perpotongan tunggal.

Midpoint or Center (Titik tengah atau pusat)
Klik pada...
dua titik untuk memperoleh titik tengahnya.
satu ruas garis untuk memperoleh titik tengahnya.
suatu irisan kerucut untuk mendapatkan pusatnya.
Z

Complex Number (Bilangan kompleks)
Klik pada Tampilan Grafik untuk membuat suatu bilangan kompleks.

3. Peralatan untuk membuat garis.

Line (Garis melalui dua titik)
Pengklikan dua titik A dan B menghasilkan suatu garis lurus melalui A dan B.
Vektor Arah garis ini adalah (B - A).
Segment (Ruas garis di antara dua titik)
Pengklikan dua titik A dan B membuat ruas garis antara A dan B. Pada Tampilan
Aljabar, panjang ruas garis tersebut akan dimunculkan.
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Segment with Given Length (Ruas dengan panjang yang diberikan dari
titik)
Klik pada titik A yang menjadi titik awal dari ruas garis tersebut. Masukkan panjang
ruas garis a yang dikehendaki pada jendela masukan yang muncul.

Ray (Sinar melalui dua titik)
Pengklikan dua titik A dan B akan membuat suatu sinar dari titik A melalui titik B.
Pada Tampilan Aljabar, Anda akan melihat persamaan garis yang bersesuaian
dengan sinar tersebut.

Polyline (Garis jamak di antara titik-titik)
Membuat beberapa garis yang menghubungkan beberapa tempat secara langsung
tanpa jeda. Pilih semua titik sudut, kemudian klik titik sudut awal lagi.

Vector (Vektor di antara dua titik)
Klik titik awal dan titik akhir dari vektor tersebut.

Vector from Point (Vektor dari titik)
Klik suatu titik A dan suatu vektor v untuk mendapatkan titik B = A + v dan vektor
dari A ke B.

4. Peralatan untuk membuat garis lurus atau lengkung yang berhubungan dengan
garis atau bangun datar lainnya.
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Perpendicular Line (Garis tegak lurus)
Pengklikan suatu garis g dan suatu titik A menghasilkan suatu garis lurus melalui A
tegak lurus terhadap garis g. Arah garisnya ekivalen dengan vektor tegak lurus
terhadap vektor garis g (lihat juga perintah VektorTegakLurus).

Parallel Line (Garis sejajar)
Pengklikan suatu garis g dan suatu titik A mendefinisikan suatu garis lurus melalui A
sejajar terhadap g. Arah garisnya adalah sama dengan garis g.

Perpendicular Bisector (Garis tengah)
Garis tengah dari suatu ruas garis dibuat dengan mengklik suatu ruas garis s atau dua
titik A dan B. Arah garisnya ekivalen terhadap vektor tegak lurus (lihat juga perintah
VektorTegakLurus) ruas garis s atau AB.

Angle Bisector (Garis bagi sudut)
Garis bagi sudut dapat didefinisikan dengan dua cara:
Pengklikan tiga titik A, B, C menghasilkan garis bagi sudut dari sudut yang
dibentuk, dimana B adalah titik sudutnya.
Pengklikan dua garis menghasilkan garis bagi sudut untuk sudut-sudut yang
terbentuk.
Catatan: Vektor arah dari semua garis bagi sudut memiliki panjang 1 (vektor
satuan).

Tangents (Garis Singgung)
Garis singgung pada suatu irisan kerucut dapat dihasilkan dengan dua cara:
Pengklikan suatu titik A dan suatu konik c menghasilkan semua garis
singgung yang melalui A ke c.
Pengklikan suatu garis g dan suatu konik c menghasilkan semua garis
singgung terhadap c yang sejajar g.
Pengklikan suatu titik A dan suatu fungsi f menghasilkan garis singgung terhadap f
di titik x = x(A).

Polar or Diameter Line (Garis polar atau diameter)
Mode ini menghasilkan garis polar atau diameter dari suatu irisan kerucut. Anda
juga dapat:
mengklik suatu titik dan suatu irisan kerucut untuk mendapatkan garis
polar.
mengklik suatu garis atau vektor dan suatu irisan kerucut untuk
mendapatkan garis diameter.
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Best Fit Line (Pencocokan garis terbaik)
Pilihkan beberapa titik dengan men-drag-nya menggunakan segiempat pilihan, atau
kliklah suatu daftar titik. Pencocokan garis pada mode ini hanya pencocokan pada
garis linier regresi y atas x (lihat CocokGarisX).

Locus (Lokus)
Klik suatu titik B yang bergantung pada titik yang lain, katakanlah titik A dan
lokusnya harus digambarkan, lalu klik pada titik A tersebut. Catatan: Titik A harus
merupakan titik pada suatu objek (seperti garis, ruas garis, lingkaran).

5. Peralatan untuk membuat bangun datar.

Polygon (Poligon)
Klik paling sedikit tiga titik yang akan menjadi titik sudut dari poligon. Lalu klik
lagi titik awal untuk menutup poligon tersebut. Pada Tampilan Aljabar Anda akan
melihat luas poligon tersebut.

Regular Polygon (Segi n beraturan)
Klik dua titik A dan B dan masukkan angka n pada Bilah masukan teks dari kotak
dialog yang muncul akan memberikan segi n beraturan (termasuk titik A dan B).

Rigid Polygon (Poligon kaku)
Klik paling sedikit tiga titik yang akan menjadi titik sudut dari poligon. Lalu klik
lagi titik awal untuk menutup poligon tersebut. Pada Tampilan Aljabar Anda akan
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melihat luas poligon tersebut. Poligon kaku ini tidak dapat diubah lagi bentuknya,
hanya dapat digeser atau diputar.

Vector Polygon (Poligon vektor)
Klik paling sedikit tiga titik yang akan menjadi titik sudut dari poligon. Lalu klik
lagi titik awal untuk menutup poligon tersebut. Pada Tampilan Aljabar Anda akan
melihat luas poligon tersebut. Titik awal poligon sebagai titik awal vektor sehingga
ketika diubah, maka poligon akan bergeser.

6. Peralatan untuk membuat busur atau lingkaran.

Circle with Center through Point (Lingkaran dengan pusat melalui titik)
Pengklikan suatu titik M dan suatu titik P mendefinisikan suatu lingkaran dengan
pusat M melalui P. Jari-jari lingkaran ini adalah jarak MP.

Circle with Center and Radius (Lingkaran dengan pusat dan jari-jari)
Setelah membuat titik pusat M, Anda akan diminta memasukkan jari-jari pada Bilah
masukan pada kotak dialog yang muncul.

Compass (Jangka)
Pembuatan suatu segmen garis AB atau dua titik A dan B mendefinisikan suatu jarijari lingkaran. Anda akan diminta mengklik satu kali lagi untuk menentukan posisi
titik pusat lingkaran.

17

Circle through 3 Points (Lingkaran melalui tiga titik)
Pembuatan tiga titik A, B, dan C mendefinisikan suatu lingkaran melalui titik-titik
tersebut. Jika titik-titik tersebut terletak pada suatu garis lurus, lingkarannya akan
dihasilkan melalui garis ini.

Semicircle through 2 Point (Setengah lingkaran dengan dua titik)
Pembuatan dua titik A dan B menghasilkan suatu busur setengah lingkaran pada
suatu ruas garis AB.

Circular Arc (Busur sirkular dengan pusat melalui dua titik)
Pembuatan tiga titik M, A, dan B menghasilkan suatu busur sirkular dengan pusat M,
berawal dari titik A dan berakhir pada titik B atau terletak pada ruas garis MB.
Catatan: Titik B tidak harus selalu terletak pada busur tersebut.

Circumcircular Arc (Busur melalui tiga titik)
Pengklikan tiga titik menghasilkan suatu busur yang melalui tiga titik tersebut.

Circular Sector (Sektor sirkular dengan pusat melalui dua titik)
Pembuatan tiga titik M, A, dan B menghasilkan suatu sektor sirkular dengan pusat
M, berawal dari titik A dan berakhir pada titik B atau terletak pada ruas garis MB.
Catatan: Titik B tidak harus selalu terletak pada sektor tersebut.

Circumcircular Sector (Sektor melalui tiga titik)
Pengklikan tiga titik menghasilkan suatu sektor yang melalui tiga titik tersebut.
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7. Peralatan untuk membuat irisan kerucut.

Ellipse (Elips)
Pembuatan dua titik A dan B akan mendefinisikan dua buah titik fokus elips. Klik
satu kali lagi untuk menentukan suatu titik pada elips tersebut.

Hyperbola (Hiperbola)
Pembuatan dua titik A dan B akan mendefinisikan dua buah titik fokus hiperbola.
Klik satu kali lagi untuk menentukan suatu titik pada hiperbola tersebut.

Parabola (Parabola)
Pembuatan titik A akan mendefinisikan titik fokus parabola. Klik satu garis (jika
belum ada garis, Anda harus membuatnya terlebih dahulu sebelum menentukan titik
fokus parabola) sebagai suatu garis arah (direktriks).

Conic through 5 Points (Konik melalui lima titik)
Pembuatan lima titik menghasilkan suatu irisan kerucut yang melalui titik-titik
tersebut. Catatan: Suatu irisan kerucut akan terdefinisi jika tidak ada empat dari lima
titik yang terletak pada suatu garis.
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8. Peralatan untuk membuat sudut, jarak, luas, kemiringan, dan daftar.

Angle (Sudut)
Mode ini membuat …
sudut antara tiga titik
sudut antara dua ruas garis
sudut antara dua dua garis
sudut antara dua vektor
semua sudut dalam dari suatu poligon
Jika Anda ingin membatasi ukuran maksimum dari suatu sudut menjadi 180°,
hilangkan centang bolehkan sudut reflex pada Dialog Properti.

Angle with Given Size (Sudut dengan ukuran tertentu)
Klik dua titik A dan B dan masukkan ukuran sudut pada Bilah masukan pada jendela
yang muncul. Mode ini menghasilkan suatu titik C dan suatu sudut α, dimana α
adalah sudut ABC.
Distance or Length (Jarak atau panjang)
Mode ini menghasilkan jarak dari dua titik, dua garis, atau antara titik dan garis. Ini
juga dapat memberikan panjang suatu ruas garis atau busur suatu lingkaran.

Area (Luas)
Mode ini memberikan luas dari suatu poligon, lingkaran, atau elips sebagai teks
yang dinamis pada jendela geometri.
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Slope (Kemiringan)
Mode ini memberikan kemiringan suatu garis sebagai teks yang dinamis pada
jendela geometri.

{1,2} Create List (Buat Daftar)
Drag persegi mengelilingi objek. Pada Tampilan Aljabar muncul daftar dari objek
tersebut.
9. Peralatan untuk membuat pencerminan, perputaran, pemindahan, dan perbesaran
suatu bangun.

Reflect about Line (Refleksi objek pada garis)
Klik objek yang akan dicerminkan, selanjutnya klik pada garis yang menjadi
cerminnya.

Reflect about Point (Refleksi objek pada titik)
Klik objek yang akan dicerminkan, selanjutnya klik pada titik yang menjadi
cerminnya.

Reflect about Circle (Refleksi titik pada lingkaran)
Klik titik yang akan dicerminkan, selanjutnya klik pada lingkaran yang menjadi
cerminnya. Mode ini akan mencari invers titik pada suatu lingkaran.
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Rotate around Point (Rotasi objek mengitari titik dengan sudut)
Klik objek yang akan dirotasikan, lalu klik pada titik yang menjadi pusat rotasi.
Selanjutnya akan muncul jendela dimana Anda harus memasukkan besaran sudut
rotasinya.

Translate by Vector (Translasi objek oleh vector)
Klik objek yang akan ditranslasikan, selanjutnya klik pada vektor translasinya.

Dilate from Point (Dilatasi objek dari titik)
Klik objek yang akan didilatasikan, lalu klik pada titik yang menjadi pusat dilatasi.
Selanjutnya akan muncul jendela dimana Anda harus memasukkan besaran faktor
dilatasinya.

10. Peralatan untuk membuat teks, gambar, tulisan, melihat relasi, dan pemeriksa
fungsi

Text (Teks)
Dengan mode ini Anda dapat membuat teks statis dan dinamis atau formula LaTeX
pada jendela geometri.
Pengklikan pada Tampilan Grafik membuat teks baru pada lokasi tersebut.
Pengklikan suatu titik membuat teks baru yang posisinya relatif terhadap
titik tersebut.
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Image (Masukan gambar)
Mode ini membolehkan Anda menambahkan suatu gambar pada konstruksi yang
Anda buat.
Pengklikan pada Tampilan Grafik akan menempatkan pojok kiri bawah dari
suatu gambar pada posisi tersebut.
Pengklikan pada suatu titik akan menjadikan titik tersebut sebagai ujung
kiri bawah dari gambar tersebut.
Selanjutnya akan muncul Open dialog file dimana Anda dapat memilih gambar
mana yang akan dimasukkan.

Pen (Pena)
Untuk menuliskan huruf atau garis atau gambar pada Tampilan Grafik.

Freehand Shape (Bentuk tulisan tangan)
Tulis fungsi atau objek geometris dengan cara drag.

Relation (Relasi di antara dua objek)
Klik dua objek untuk memperoleh informasi mengenai relasi antara kedua objek
tersebut (lihat juga perintah Relasi).

Function Inspector (Pemeriksa fungsi)
Klik pada kurva fungsi, maka akan muncul kotak Function Inspector yang
memberikan gambaran tentang interval yang dimaksud berupa titik minimum,
maksimum, akar, luas interval, rata-rata, dan panjang interval. Dapat juga untuk
mengetahui titik x dan y(x)-nya.
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11. Peralatan untuk membuat objek atau gambar dapat bergerak, menyembunyikan
atau menampilkan objek, menyisipkan tombol, dan menyisipkan kotak masukan.

Slider (Luncuran)
Catatan: Pada GeoGebra suatu luncuran tiada lain adalah representasi grafik dari
suatu angka atau sudut bebas. Klik pada sembarang tempat kosong pada Tampilan
Grafik untuk membuat luncuran untuk suatu angka atau sudut. Jendela yang muncul
membolehkan Anda untuk menentukan nama, interval [minimum, maksimum] dari
suatu angka atau sudut, pada ujung-ujung luncuran (dalam pixel).

Check Box (Kotak centang untuk tampil dan sembunyi objek)
Pengklikan pada Tampilan Grafik menghasilkan kotak centang (peubah Boolean)
untuk menampilkan atau menyembunyikan satu atau beberapa objek. Pada jendela
yang muncul Anda dapat memilih objek mana yang harus terpengaruh oleh kotak
centang tersebut.

Button (Sisipkan tombol)
Klik pada Tampilan Grafik untuk memasukkan tombol. Kemudian atur keterangan
dan naskah dalam kotak dialog yang muncul.

a= 1
Input Box (Sisipkan kotak masukan)
Klik pada Tampilan Grafik untuk memasukkan kotak masukan. Kemudian atur
keterangan dalam kotak dialog yang muncul.
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12. Peralatan untuk menggeser, memperbesar dan memperkecil tampilan grafik.
Juga untuk menampilkan atau menyembunyikan objek atau label, menyalin format
dan menghapus objek.

Move Graphics View (Geser Tampilan Grafik)
Drag dan tempatkan Tampilan Grafik untuk memindahkan titik awal sistem
koordinat.

Zoom In (Perbesar)
Klik sembarang tempat pada Tampilan Grafik untuk memperbesarnya.

Zoom Out (Perkecil)
Klik sembarang tempat pada Tampilan Grafik untuk memperkecilnya.
Show/Hide Object (Tampilkan/Sembunyikan objek)
Klik pada suatu objek untuk menampilkan atau menyembunyikannya.
Show/Hide Label (Tampilkan/Sembunyikan label)
Klik pada suatu objek untuk menampilkan atau menyembunyikan labelnya.

Copy Visual Style (Salin format tampilan)
Mode ini membolehkan Anda untuk menyalin properti visual (seperti: warna,
ukuran, dan format garis) dari suatu objek ke beberapa objek lainnya. Untuk
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melakukannya, pertama Anda pilih objek yang propertinya akan disalin, selanjutnya
klik pada semua objek lainnya yang harus memiliki properti objek yang disalin.

Delete (Hapus objek)
Klik pada sembarang objek yang ingin Anda hapus.
Input :
Tempat memasukkan rumus, ekspresi matematik atau objek geometri seperti titik,
vektor dan lain sebagainya.
Peralatan GeoGebra di atas akan dapat dikuasai jika kita telah melakukan praktek
dalam menggunakan GeoGebra ini. Ketika telah berulangkali melakukan praktek,
dengan sendirinya kita akan dapat mengetahui dan menguasai kegunaan dari
perangkat peralatan tersebut.

5. Beberapa Teknik Matematis dalam Geogebra
Untuk membuat dan menentukan rumus-rumus matematika, kemudian
membentuknya dalam suatu operasi atau pendefinisian, maka teknik-teknik yang
dapat dilakukan sebagai berikut:
a) Menuliskan fungsinya secara langsung pada Input.
Contoh :
f(x) = x^2 + 4x + 4
y = 2x – 3
Setelah menuliskan rumus-rumus tersebut pada Input, kemudian enter, maka
akan muncul bentuk grafiknya pada Tampilan Grafik.
b) Menuliskan fungsinya pada Input, kemudian menentukan hasil-hasil yang
diinginkan dari fungsi tersebut.
Contoh :
1) f(x) = x^2 – 2
2) f(x) = x^3 – x^2 + 3
a=0
A = Root[f]
b=3
B = InflectionPoint[f]
n=5
Maka akan muncul titik akar A
JB = LowerSum[f, a, b, n]
dan titik belok B dari fungsi f.
JA = UpperSum[f, a, b, n]
Maka akan muncul jumlah bawah
dan jumlah atas dari suatu luasan.
c)

Menuliskan nilai untuk unsur-unsur yang berhubungan dengan sebuah fungsi,
kemudian menuliskan bentuk umum fungsinya.
Contoh :
a=2
c=1
b=3
d=4
f(x) = a*cos( b*x + c ) + d
Maka akan muncul gambar dan fungsi trigonometri f(x) = 2cos(3x + 1) + 4.
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d) Menuliskan pernyataan matematisnya dan batasan-batasan yang diperlukan.
Contoh :
Area [point A, point B, point C]: Luas dari poligon yang didefinisikan oleh
titik-titik A, B, C.
Parabola[Point F, line g]: Parabola dengan titik fokus F dan garis arah g.
Enlarge[object A, scale f, centre point S]: Dilatasi titik A dari titik S dengan
faktor f.
Mode[List of number L]: modus dari daftar L.

6. Ekspresi Rumus-rumus dan Objek Matematika dalam Geogebra
Ekspresi rumus-rumus dan objek matematika dapat dituliskan melalui Input. Ketika
kita menulis beberapa huruf dari suatu ekspresi rumus atau objek, maka akan
muncul beberapa kemungkinan ekspresi rumus atau objek yang berhubungan dengan
huruf tersebut. Seperti contoh di bawah ini.

Ketika kita menuliskan huruf “be” pada Input, maka muncul tiga ekspresi rumus,
yaitu :
beta(<x>)
betaRegularized(<x>)
Bernoulli[<Probability>, <Boolean Cumulative>]
Beberapa rumus atau objek lain yang dapat muncul setelah menuliskan satu atau dua
huruf depan dari ekspresi rumus atau objek yang dimaksud.
Circle[<Point>, <Radius Number>]
Circle[<Point>, <Segment>]
Circle[<Point>, <Point>]
Circle[<Point>, <Point>, <Point>]
Circle[<Line>, <Point>]
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Circle[<Point>, <Radius>, <Direction>]
Ends[<Quadric>]
Enlarge[<Object>, <Scale Factor>, <Centre Point>]
Envelope[<Path>, <Point>]
exp(<x>)
expIntegral(<x>)
Execute[<List of Text>]
Execute[<List of Text>, <Parameter>, <Parameter>, …]
Expand[<Expression>]
Exponential[<Lambda>, x]
Factorise[<Polynomial>]
Factors[<Polynomial>]
Factors[<Number>]
Identity[<Number>]
Incircle[<Point>, <Point>, <Point>]
IndexOf[<Object>, <List>]
IndexOf[<Text>, <Text>]
IndexOf[<Object>, <List>, <Start Index>]
IndexOf[<Text>, < Text>, <Start Index>]
InfiniteCone[<Point>, <Vector>, <Angle>]
Integral[<Function>]
Integral[<Function>, <Variable>]
Integral[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>]
Integral[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>, <Boolean Evaluate>]
IntegralBetween[<Function>, <Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>]
IntegralBetween[<Function>, <Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>,
<Boolean Evaluate>]
Iteration[<Function>, <Start Value>, <Number of Iterations>]
IterationList[<Function>, <Start Value>, <Number of Iterations>]
LeftSide[<Equation>]
LeftSum[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>, <Number of Rectangles>]
Lengt[<Object>]
Lengt[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>]
Lengt[<Function>, <Start Point>, <End Point>]
Lengt[<Curve>, <Start t-Value>, <End t-Value>]
log(<b>, <x>)
log(<x>)
log10(<x>)
log2(<x>)
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Locus[<Point Creating Locus Line>, <Point>]
Locus[<Point Creating Locus Line>, <Slider>]
Max[<Interval>]
Max[<Number>, <Number>]
Max[<List>]
Max[<List of Data>, <List of Frequencies>]
Max [<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>]
Maximise[<Dependent Number>, <Free Number>]
Mean[<List of Raw Data>]
Mean[<List of Numbers>, <List of Frequencies>]
MeanX[<List of Points>]
MeanY[<List of Points>]
Point[<Object>]
Point[<Object>, <Parameter>]
Point[<Object>, <Vector>]
Point[<List>]
Pointln[<Region>]
PointList[<List>]
RandomBetween[<Minimum Integer>, <Maximum Integer>]
RandomBetween[<Minimum Integer>, <Maximum Integer>, <Boolean Fixed>]
RandomBinomial[<Number of Trials>, <Probability>]
RandomElement[<List>]
RandomNormal[<Mean>, <StAndard Deviation>]
RandomPoisson[<Mean>]
real(<x>)
RectangleSum[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>, <Number of
Rectangles>, <Position for Rectangle Start>]
ReducedRowEchelonForm[<Matrix>]
Reflect[<Object>, <Point>]
Reflect[<Object>, <Line>]
Reflect[<Object>, <Plane>]
ResidualPlot[<List of Points>, <Function>]
Root[<Polynomial>]
Root[<Function>, <Initial x-Value>]
Root[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>]
RootList[<List>]
RootMeanSquare[<List of Number>]
Roots[<Function>, <Start x-Value>, <End x-Value>]
Sum[<List>]
Sum[<List>, <Number of Elements>]
Sum[<List>, <List of Frequencies>]
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SumSquaredErrors[<List of Points>, <Function>]
SurdText[<Point>]
SurdText[<Number>]
SurdText[<Number>, <List>]
Surface[<Expression>, <Expression>, <Expression>, <Parameter Variable 1>,
<Start Value>, <End Value>]
Masih banyak lagi ekspresi rumus atau objek yang dapat dimunculkan, tergantung
dengan keperluan.

7. Membuat Gambar Objek Matematika dalam Geogebra
Menggambar objek matematika dapat dilakukan dengan cara :
1) Menggunakan tool visual dan mouse. Dengan mengarahkan mouse pada tool
dan klik alat yang diperlukan, lalu gambarkan pada Tampilan Grafik.
2) Menggunakan perintah khusus atau command. Caranya tuliskan perintah
berupa objek yang dimaksud pada Input, lalu enter.
Contoh :
Ketikkan di Input :
A=(0,2) membuat titik A di koordinat (0,2).
Circle[O,3] membuat lingkaran dengan titik pusat O dan jari-jari 3 satuan.
Polygon[P,Q,R] membuat sebuah poligon dengan titik koordinat P,Q,R.
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BAGIAN II
PRAKTEK
MENGGUNAKAN
GEOGEBRA
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A. GEOMETRI
PEMBUKTIAN LUAS SEGITIGA
1.

Buka aplikasi geogebra. Hilangkan sumbu dan perlihatkan kisi-kisi dengan cara
klik kanan klik Sumbu dan Kisi-kisi.

2.

Gunakan Bahasa Indonesia. Caranya klik menu Options, klik Language, dan
pilih Bahasa Indonesia.
Buat slider/luncuran. Klik tool Luncuran, klik sembarang tempat pada
Tampilan Grafik maka akan muncul kotak, klik Sudut, isi seperti di bawah ini.
Klik Terapkan.
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3.

Kita buat sebuah segitiga ABC. Klik Poligon, klik tiga posisi titik pada
Tampilan Grafik dan kembali ke titik awal, maka diperoleh segitiga ABC.
Buat lagi sebuah segitiga yang berhimpit dengan segitiga ABC dengan cara
yang sama dengan di atas.

4.

Buat titik tengah sisi AB. Klik Titik Tengah atau Pusat, klik titik A dan titik B,
maka muncullah titik E.
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5.

Kita akan membuat segitiga ABC berputar terhadap titik E searah jarum jam.
Klik Rotasi Objek mengitari Titik dengan Sudut, klik pada segitiga ABC, klik
titik E, maka muncul kotak. Tulis dengan α, pilih searah jarum jam, klik Ok.
Hasilnya berupa segitiga A‟B‟C‟.
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6.

Coba gerakkan segitiga A‟B‟C‟ dengan menggunakan luncuran, sehingga
diperoleh segiempat.
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7.

Lakukan hal yang sama mulai dari langkah 4 sampai langkah 6 untuk membuat
rotasi segitiga BCD terhadap titik tengah BD. Tetap pilih sudut α, agar tetap
memakai luncuran yang sudah dibuat secara bersama-sama. Tapi arahnya
berlawanan dengan arah jarum jam.
Hasilnya sebagai berikut.
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Dapat dilihat bahwa luas segitiga sama dengan setengah luas segiempat.
Jika panjang segiempat = panjang alas segitiga
lebar segiempat = tinggi segitiga
Maka luas segitiga = ½ dari panjang segiempat x lebar segiempat
= ½ x alas segitiga x tinggi segitiga.

8.

Agar gambar bergerak, maka klik kanan pada luncuran, klik Animasi Hidup.
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MEMBUAT ANIMASI GERAK LUAS SEGITIGA
DENGAN PENDEKATAN LUAS PERSEGI PANJANG
1.

Pilih toolbar Point lalu buatlah 5 buah titik, yaitu titik A, B, A1, E dan D seperti
gambar.

2.

Buatlah daerah arsiran dengan memilih toolbar Polygon.

3.

Kemudian mulailah klik setiap titik, lakukan dari titik A,B, D, E dan kembali
lagi ke titik A, sehingga akan menghasilkan poligon seperti berikut.

Untuk mengubah warna ataupun mempercantik poligon yang sudah dibuat, klik
kanan kursor pada poligon tersebut, kemudian pilih Object Properties. Ubahlah
poligon sesuai keinginan.
4.

Kemudian pilih Slider. Beri keterangan dengan nama angle : α, kemudian pilih
Angle dengan interval pada min : 00 Max :180 dan increment : 1, klik Input
yang berada di pojok kiri bawah lalu masukkan rumus : Rotate[D, α, B] lalu
enter. Setelah memasukkan rumus di atas ke dalam Input, maka dihasilkan suatu
titik, yaitu titik D1. Kemudian masukkan ke Input lagi rumus : Rotate[A_1, α,
B] lalu enter. Terakhir masukkan lagi ke Input rumus : Rotate[B, α, B] lalu
enter. Buatlah poligon dengan memilih toolbar Polygon seperti sebelumnya,
sampai terbentuk poligon.
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5.

Klik toolbar Point. Buatlah titik F yang sejajar dengan A, titik H yang sejajar
dengan E. Selanjutnya buat poligon lagi dari titik AFHE dan kembali ke A lagi,
sehingga terbentuk poligon AFHE. Sama halnya seperti tadi, pilih Slider pada
toolbar lalu klik area kerja geogebra yang akan diletakkan slider lalu akan
muncul kotak Slider. Beri keterangan dengan nama angle : α, kemudian pilih
angle dengan interval pada min : 00 Max :180 dan increment : 1.

6.

Cari lagi Input yang berada di pojok kiri bawah lalu masukkan rumus :
Rotate[H, -β, F] lalu enter, Rotate[A_2, -β, F] lalu enter, Rotate[F, -β, F] lalu
enter, klik poligon dari ketiga titik tersebut.
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Untuk menggerakkan slider secara otomatis silahkan klik kanan pada slider
yang telah dibuat kemudian pilih Animation On.
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MEMBUKTIKAN SEGITIGA YANG DIBENTUK
ADALAH SEGITIGA SIKU-SIKU

Contoh soal:
D adalah sebuah titik dalam segitiga sama sisi ABC yang memenuhi sudut ADB =
150 derajat. Buktikan bahwa segitiga yang dibentuk dengan mengambil segmen CD,
D'D, CD' sebagai tiga sisinya adalah segitiga siku-siku dengan merotasikan segitiga
ADB sebesar 60 derajat?
Dengan menggunakan GeoGebra berikut langkah-langkahnya:
Seperti yang diketahui di atas bahwa terdapat titik D dalam segitiga ABC sama sisi
dengan sudut ADC sebesar 150 derajat.
1. Buat titik A dengan menggunakan tool Point. Kemudian buat sudut titik B sebesar
1500 dengan menggunakan tool Angel with Given Size. Jadi sudut ABA‟ = 1500.

Ganti nama titik B dengan D sesuai yang diketahui di atas dengan mengklik dua
kali titik tersebut lalu pilih Rename.
2. Gunakan tool Midpoint or Center untuk mendapatkan titik B diantara titik D dan
A' yang merupakan titik tengah dari DA' dan salah satu titik pada segitiga ABC.
3. Buat lingkaran yang berpusat di A dengan jari-jari AB. Juga buat lingkaran yang
berpusat di B dengan jari-jari AB. Caranya klik Circle with Centre Through
Point, klik titik pusat, klik titik pada lingkaran.
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4. Untuk mendapatkan perpotongan dua lingkaran di titik C, klik Intersect klik pada
kedua garis yang berpotongan tersebut.

5.

Sembunyikan lingkaran dengan cara klik kanan pada lingkaran, klik Show
Object.
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6. Hubungkan ketiga titik ABC sehingga menjadi sebuah segitiga sama sisi dengan
klik Polygon, klik titik A lalu titik B lalu titik C dan terakhir titik A.

7. Masih dengan tool yang sama ulangi langkah seperti di atas untuk membuat
segitiga ADB dengan mengklik dari A lalu B lalu D dan terakhir ke A.

43

8. Sekarang kita akan merotasi segitiga ADB sebesar 60 0 seperti yang diketahui di
atas dengan cara klik Rotate around Point, klik segitiga ADB lalu klik pada titik
A maka akan menghasilkan segitiga AD'B'.
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9.

Kita buktikan segitiga CD'D merupakan segitiga siku-siku dengan
menghubungkan tiga titik C, D' dan D menggunakan tool Polygon agar
terbentuk sebuah segitiga. Setelah itu klik Angle klik dari titik D lalu titik D' lalu
titik C untuk melihat besar sudut pada segitiga CD'D.
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MEMBUAT PERSEGI PANJANG DAN MENENTUKAN SUDUTNYA

1.

Buka aplikasi geogebra. Klik kanan dan pilih Grid. Setelah itu klik Polygon.
Kita buat titik A(1,1), B(6,1), C(6,4), dan D(1,4) dan kembali ke titik A.
Hubungkan garis AC dan BD. Jika diinginkan kita bisa mengganti warna garis
AD dengan cara klik pada garis AD kemudian klik kanan Object Properties
pilih Colour dan pilih warna yang diinginkan. Kemudian jika ingin menebalkan
garis pilih Style, setelah itu Close.

2.

Kemudian untuk menentukan sudut pada daerah yang kita kehendaki dengan
cara klik Angel kemudian klik pada dua garis yang membentuk sudut tersebut.
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PEMBUKTIAN PENGARUH PANJANG SISI PERSEGI PANJANG
TERHADAP LUASNYA
1.
2.

Klik kanan pada daerah Graphics, lalu pilih grid/ kisi-kisi.
Buatlah slider dengan mengklik tool Slider, lalu klik pada daerah kerja
geogebra maka akan muncul kotak dialog berikut.

Isilah kotak dialog di atas : Name (untuk nama slider), Min (untuk nilai
minimum slider), Max (untuk nilai maksimum slider), dan Increment (untuk
besar nilai pergeseran slider). Lalu klik Apply, maka akan muncul slider yang
telah kita buat. Gunakan Move untuk menggeser slider.
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3.

Membuat persegi panjang: Buat garis dengan cara memasukkan persamaan
garis y =a pada Input. Dengan cara yang sama, masukkan persamaan garis x=a
pada Input. Dengan cara yang sama, masukkan persamaan garis x=6a dan y
=4a. Setelah itu akan tampak seperti gambar di bawah ini.

4.

Buatlah titik potong A, B, C dan D di antara garis-garis tersebut dengan cara
klik tombol Intersect pada toolbar, klik dua garis yang akan membentuk titiktitik tersebut.
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5.

Buat sebuah persegi panjang dengan cara menghubungkan titik-titik potong
garis-garis tersebut. Caranya klik Polygon pada toolbar, klik titik A,B,C,D, dan
kembali ke titik A.

6.

Lalu sembunyikan garis-garis yang telah dibuat sebelumnya dengan cara
mengklik kanan pada garis tersebut lalu klik Show Object.
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7.

Ketika kita menggeser slider sisi maka akan terjadi perubahan luas dan keliling
pada persegi panjang. Maka terbuktilah bahwa sisi mempengaruhi luas dan
keliling persegi panjang.

50

MENENTUKAN LUAS MAKSIMAL AREA PERSEGI PANJANG
DI ATAS KURVA
1.

Buka aplikasi Geogebra. Masukkan pada Input y = x2 – 4 lalu tekan enter.

2.

Buatlah titik A(0,0) dan titik B pada perpotongan antara parabola dengan
sumbu-x, dengan mengklik New point. Buat ruas AB, gunakan Segment
kemudian klik pada titik A dan titik B.
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3.

Buat titik C pada sembarang tempat pada ruas garis AB, dengan mengklik New
Point, perhatikan bahwa titik C merupakan free object sehingga dapat
digerakkan.

4.

Buat garis sejajar sumbu y dan melalui titik C. Gunakan Paralel Line,
kemudian klik sumbu y lalu klik titik C.

5.

Buat titik D pada perpotongan garis yang melalui titik C dengan parabola,
gunakan Intersect dan klik pada kurva dan garis melalui titik C tersebut.
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6.

Buat garis sejajar sumbu-x dan melalui titik D, gunakan Paralel Line, kemudian
klik sumbu-x, lalu klik titik D. Dengan mengklik New Point, buat titik E
sebagai perpotongan garis ini dengan parabola.

7.

Buat garis sejajar sumbu y dan melalui titik E. Gunakan Paralel Line, kemudian
klik sumbu-y lalu klik titik E. Dengan mengklik New Point, buat titik F
sebagai perpotongan garis ini dengan sumbu-x.
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8.

Buat persegi panjang CDEF, gunakan Polygon kemudian klik titik C,D,E,F dan
kembali ke titik C lagi.

9.

Buatlah ruas garis AC dengan mengggunakan Segment, kemudian klik pada
titik A dan titik C. Dan buatlah ruas garis CD mengggunakan Segment,
kemudian klik pada titik C dan titik D.
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10. Tampilkan panjang AC, CD dan luas CDEF sebagai text. Klik Text ABC
kemudian klik pada sembarang tempat di Graphic, muncul jendela text lalu
ketikkan AC dan luas CDEF dengan cara:
Untuk AC : pada Edit tulis „AC=‟, pada Object pilih g lalu tekan Ok ; Untuk
CD: pada Edit tulis „CD=‟, pada Object pilih h lalu tekan Ok ; Untuk CDEF:
pada Edit tulis „CDEF=‟, pada Object pilih poly1 lalu tekan Ok. Sehingga
tampil sebagai berikut.
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11. Perhatikan apabila titik C digerakkan maka nilai pada tulisan juga akan
berubah.

12. Selanjutnya akan dikonstruksikan grafik yang menggambarkan perubahan
pergerakan nilai luas persegi panjang. Definisikan titik P(x(C),poly1): yakni
titik P merupakan titik dengan nilai absis adalah panjang AC, dan nilai
ordinatnya adalah luas persegi panjang. Inputlah P=(x(C),poly1) lalu enter.
Pada panel aljabar, akan muncul titik P, klik kanan titik P kemudian pilih TraceOn.
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13. Gerakkan titik C maka akan terlihat luas maksimum persegi panjang di daerah
atas kurva.
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MEMBUAT BELAH KETUPAT DENGAN LINGKARAN
1. Klik Circle with Centre through Point, klik dua titik pada layar Graphics, maka
tampil seperti di bawah ini. Klik New Point pada garis lingkaran.

2. Klik Segment untuk menghubungkan titik A ke titik B lalu titik A ke titik C.

3. Klik Parallel Line, lalu klik garis AB geser sampai di titik C lalu klik dan klik
garis AC geser sampai di titik B lalu klik.
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4. Klik New Point, klik pada perpotongan dari dua garis sejajar garis AB dan garis
AC.

5. Klik Polygon, lalu klik pada setiap titiknya yaitu titik A, B, D dan C sesuai arah
jarum jam dan kembali pada titik A.
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6. Klik kanan pada lingkaran c, lalu klik Object Properties dan klik Show Object,
maka hilanglah lingkaran. Lakukan hal yang sama pada garis d dan garis e.

7. Untuk membuktikan apakah bangun datar tersebut adalah sebuah belah ketupat
dengan cara mencari nilai sudutnya tersebut. Dengan cara klik Angel, klik titik D
klik titik C klik titik A, hasilnya sudut DCA. Ulangi cara yang sama untuk
memperoleh sudut yang lain.
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Gambar dapat kita gerakkan. Klik Move, klik titik A atau B lalu tekan dan
geser.
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MEMBUAT JAJAR GENJANG MENGGUNAKAN LINGKARAN
DENGAN SUDUT YANG BERHADAPAN SELALU SAMA

1.

Klik Circle with Center through Point untuk membuat sebuah lingkaran dengan
titik pusatnya di titik A dan berjari-jari AB. Kemudian buat titik C di luar
lingkaran.

2. Klik Line Through Two Point untuk membuat sebuah garis yang memotong titik
A dan B. Kemudian buatlah sebuah garis yang memotong sekali lagi di titik A
dan titik yang satunya di titik C.
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3.

Buat garis yang paralel dengan garis yang memotong AB, caranya dengan klik
Parallel Line klik titik B dan klik titik A. Dan satu lagi garis paralel yang
sejajar dengan garis yang memotong AC, caranya dengan klik Parallel Line
klik titik C dan klik titik A.

4.

Buat perpotongan garis di titik D dengan klik Intersect, klik garis c dan garis e.

64

5.

Selanjutnya klik Polygon buatlah titik di perpotongan kedua garis di keempat
titik tersebut B, D, C, A. Hasilnya sebuah segiempat ABDC.

6. Selanjutnya klik kanan pada garis a,b,c, dan e, kemudian pilih Show Object
untuk menyembunyikan garis-garis yang mau kita hilangkan.
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7.

Selanjutnya tentukan besar sudut dari jajar genjang tersebut. Caranya klik
Angel, klik titik A, B, dan D, maka muncul sudut ABD. Lakukan hal yang sama
sampai diperoleh keempat sudutnya. Sudut yang berhadapan selalu memiliki
besar yang sama.
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8. Terakhir klik Drag or Select Objects bila kita ingin mengubah posisinya.

Jadi sudut yang berhadapan akan selalu sama. Dan sisi yang berhadapan juga
selalu sama.
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MENGGAMBAR LINGKARAN DALAM SEGITIGA

1.

Kita buat segitiga sembarang. Klik Polygon, klik tiga titik pada Tampilan Grafik
dan tutup dengan klik kembali ke titik awal. Hasilnya seperti berikut ini.

2.

Sesudah kita membuat segitiga sembarang, kita buat garis bagi tiap sudut pada
segitiga itu dengan mengklik Angle Bisector, kita ambil garis bagi sudut B.
Kemudian kita ambil garis bagi sudut A dan C.
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3.

Titik potong ketiga garis bagi tadi kita beri nama titik D (titik pusat lingkaran
dalam segitiga) dengan mengklik Intersect dan klik dua/tiga garis tersebut.

4.

Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus terhadap tiap-tiap garis bagi sudut
segitiga. Caranya yaitu klik Perpendicular Line lalu klik titik sudut A dan klik
garis bagi sudut A maka muncul garis g, klik Perpendicular Line lalu klik titik
sudut C dan klik garis bagi sudut C maka muncul garis h, klik Perpendicular
Line lalu klik titik sudut B dan klik garis bagi sudut B maka muncul garis i.
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5.

Buat garis tegak lurus dari titik pusat D terhadap masing-masing sisi segitiga.
Caranya klik Perpendicular Line klik titik D klik sisi AB maka muncul garis j,
klik Perpendicular Line klik titik D klik sisi BC maka muncul garis k, klik
Perpendicular Line klik titik D klik sisi CA maka muncul garis l.

6.

Titik potong sisi AB dengan garis j diberi nama titik E, caranya klik Intersect
klik sisi AB dan klik garis j. Titik potong sisi BC dengan garis k diberi nama
titik F, caranya klik Intersect klik sisi BC dan klik garis k. Titik potong sisi CA
dengan garis l diberi nama titik G, caranya klik Intersect klik sisi CA dan klik
garis l.
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7.

Lalu kita buat lingkaran dengan titik pusat D dengan mengklik Circle with
Center Through Point klik titik E klik titik F dan klik titik G, hasilnya sebagai
berikut.

8.

Lalu kita gerak-gerakkan dengan mengklik Move dan tarik titik-titik sudut
segitiga.
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MENGGAMBAR LINGKARAN DALAM DAN LUAR PADA SEGITIGA
SERTA MENENTUKAN BESAR SUDUT, JARI-JARI, LUAS, DAN
KELILING LINGKARAN
1.

Buatlah segitiga ABC dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Klik Polygon,
klik tiga tempat dan kembali ke titik awal, sehingga muncul segitiga ABC
seperti di bawah ini.

2.

Untuk menggambar lingkaran luar kita tentukan titik tengah dari masingmasing sisi segitiga, dengan cara klik tool Midpoint or Centre dan klik pada
masing-masing sisi segitiga tersebut sehingga didapat titik tengah pada setiap
sisi segitiga ABC.
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3.

Lalu melalui setiap titik tengah tersebut buatlah garis tegak lurus dengan
mengklik Perpendicular Line sehingga akan seperti gambar berikut.

4.

Maka pada gambar tersebut terlihat titik perpotongan antar garis d, e, dan f.
Untuk membuat titik potong klik Intersect Two Objects, maka akan muncul titik
pusat antar garis yaitu titik G seperti pada gambar berikut ini.
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5.

Kemudian klik Circle with Center through Point lalu klik titik pusat atau titik
perpotongan yaitu titik G. Tariklah atau arahkan kursor sehingga membentuk
lingkaran seperti berikut.

6.

Untuk menghilangkan garis yang tidak berguna, klik kanan pada setiap garis
pilih Show Object maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini.
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7.

Untuk membuat lingkaran dalam, bagi setiap sudut segitiga ABC tersebut,
buatlah garis bagi sudut yang membagi sudut menjadi dua bagian sama besar
dengan mengklik toolbar Angle Bisector. Untuk menggunakan Angle Bisector
dengan cara klik setiap sudutnya, klik titik sudut A, B, C untuk membagi sudut
ABC.

8.

Dari perpotongan ketiga garis bagi setiap sudut, buatlah titik pusat melalui
ketiga garis tersebut yang dinamakan titik H, kemudian gambarlah lingkaran
dengan Circle with Center through Point yang menyinggung setiap sisi pada
segitiga ABC seperti berikut.
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9.

Untuk menghilangkan garis yang tidak berguna, klik kanan pada setiap garis
pilih Show Object maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini.

10. Untuk mencari panjang jari-jari lingkaran pilih Distance Button
klik dua
titik untuk mendapatkan jari-jari lingkaran lalu hubungkan kedua titik dengan
Segment Button maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini.
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11. Untuk membuat luas lingkaran klik Angle Button pilih Area Button.

12. Setelah klik Area Button klik lingkaran maka akan muncul luas. Untuk
mengubah nama double klik pada text lalu beri nama misalnya L.Luar (Luas
lingkaran luar) atau L.Dalam (Luas lingkaran dalam) seperti pada gambar di
bawah ini.
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13. Untuk mencari keliling lingkaran, klik Angle Button pilih Distance lalu klik
lingkaran maka akan muncul keliling lingkaran.

14. Klik Angle Button klik titik C, B, A (searah jarum jam) sehingga muncul besar
sudut ABC. Lakukan kembali pada titik sudut yang lain, maka akan muncul
gambar seperti di bawah ini.
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MENENTUKAN PERSAMAAN LINGKARAN
YANG MENYINGGUNG SUATU GARIS
Menentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat (2,-2) dan menyinggung garis
2x – 5y + 5 = 0.
1. Pilih tool New Point, buat titik A(2, -2). Lalu pada Input tuliskan persamaan
garis 2x–5y+5=0.

2.

Buatlah garis tegak lurus dengan klik tool Perpendicular Line, lalu klik titik A
dan garisnya, dan diberi nama masing-masing garis. Untuk mengganti nama
garis klik garis lalu klik kanan dan Rename (ganti dengan garis g dan h). Dan
bedakan warna garis, dengan cara klik kanan pada garis pilih Object properties
pilih Colour.
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3.

Tentukan titik potong dari garis g dan h dengan cara klik Intersect, kemudian
klik garis g dan garis h, maka diperoleh titik B.

4.

Tentukan jari-jari lingkaran, dengan klik Segment, lalu klik titik A dan titik B.
Atau bisa juga dengan klik di Input, dan tulis Segment[ , ], ganti menjadi
Segment[A, B].
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5.

Buat lingkaran dengan jari-jari yang telah diketahui dengan cara klik tool
Circle with Center Through Point, klik dari titik A ke titik B, hasilnya seperti
gambar berikut.

Dari hasilnya kita peroleh persamaan lingkaran (x-2)2+(y+2)2= 12,45.
Persamaan garis h : 5x + 2y = 6.
Jari-jari lingkaran adalah 3,53.
Titik potong kedua garis adalah B(0.69, 1.28).
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MEMBUAT SEGITIGA SAMA SISI DARI DUA BUAH LINGKARAN

1. Membuka geogebra. Buatlah lingkaran dengan mengklik Circle with Center
Through Point, klik titik A lalu tarik kursor sehingga membuat sebuah
lingkaran dan tentukan titik B dengan mengklik titik yang sejajar dengan titik A
tersebut. Hasilnya sebagai berikut.

2. Buat juga sebuah lingkaran yang berpusat di titik B dan jari-jari AB. Caranya
klik Circle with Center Through Point, klik titik B lalu arahkan kursor ke titik A
dan klik. Hasilnya seperti berikut.
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3. Buatlah titik C yaitu titik perpotongan dari kedua lingkaran tersebut. Caranya
klik Intersect dan klik kedua lingkaran itu. Hasilnya sebagai berikut.

4. Hubungkan ketiga titik tersebut dengan klik Polygon pada tool, lalu klik titik A
ke titik B ke titik C ke titik A lagi.

Dapat dilihat juga diperoleh luas segitiga = 10,83.
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5. Selanjutnya kita hilangkan dua buah lingkaran tersebut. Caranya letakkan
kursor pada lingkaran, lalu klik kanan, hilangkan tAnda centang dari Show
Object.
Juga hilangkan titik D, klik kanan pada titik D, hilangkan tAnda centang dari
Show Object.

Maka hasilnya sebagai berikut.
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6. Klik Move untuk mengklik garis di setiap sisi segitiga tersebut, klik kanan pada
ruas BC lalu klik Rename. Setelah muncul kotak, isi dengan kata Value. Lalu
klik OK, lakukan yang sama untuk ruas garis AC dan AB.

Setelah ketiganya dilakukan, maka hasilnya akan nampak bahwa panjang ruas
AB=BC=CA.

7. Selanjutnya kita buktikan juga bahwa ketiga sudutnya sama. Klik toolbar
Angle, lalu klik titik B ke titik A lalu ke titik C untuk mengetahui sudut A.
Lakukan hal yang sama untuk mengetahui sudut B dan sudut C.
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Dapat dilihat bahwa sudut A = sudut B = sudut C = 600.
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MENENTUKAN BAYANGAN DARI DUA BUAH LINGKARAN

1.

Klik Circle with Centre through Point lalu kita buat lingkaran dengan titik A
dan B.

2.

Klik New point, kita buat titik C pada lingkaran tersebut.
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3.

Klik Circle with Center through Point, kemudian kita klik ke titik C dan ke titik
B pada lingkaran.

4.

Lalu kita klik kanan di titik C, kemudian pilih Animation On. Perhatikan bahwa
lingkaran kedua bergerak.
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5.

Klik Move kemudian klik kanan pada lingkaran yang berpusat di C, kemudian
klik Object Properties, lalu kita klik Show Trace.

6. Klik Advanced kemudian diisi dengan: Red x(C), Green y(C), Blue 4x(C).
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7.

Klik Basic lalu pilih Show Trace.

8.

Setelah diisi semua kemudian klik kanan di titik C dan klik Animation On,
maka akan muncul gambar seperti di bawah ini.
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9.

Kemudian kita klik View lalu pilih Refresh Views.
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Akan menjadi seperti ini.

10. Lalu kita pindahkan lagi bayangannya, klik View, pilih Refresh Views, maka
akan menjadi seperti ini.
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11. Kita akan memindahkan lagi bayangannya, klik lagi View dan pilih Refresh
Views maka akan menjadi seperti ini.
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SEGITIGA DALAM LINGKARAN

1.

Gunakan tool Angle Bisector untuk membagi sudut dalam segitiga menjadi dua
sama besar. Misal membagi sudut ABC, klik titik A kemudian titik B dan
terakhir titik C, dan hubungkan antara titik A,B,C membentuk lingkaran dengan
klik Circle Through 3 Points.

2.

Ulangi langkah tersebut untuk membagi sudut dalam lainnya.
Setelah semua sudut segitiga tersebut dibagi semuanya, gunakan tool Intersect
Two Objek untuk mencari titik perpotongan di E.
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3.

Setelah Anda mempunyai titik perpotongan di E, sekarang cari garis tegak lurus
AB dengan titik E menggunakan tool Perpendicular Line dengan mengklik titik
E dan garis AB.

4.

Langkah terakhir gunakan tool Circle With Center Through Point dengan titik
tengah lingkaran di E dan diakhiri di titik F.

95

5.

Untuk mempercantik tampilannya, kita dapat menghubungkan titik E dengan
titik F menggunakan tool Segmen Between Two Point dan memberikan warna
berbeda di setiap lingkaran dan segitiga tersebut, seperti gambar di bawah ini :
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MEMBUAT GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LUAR LINGKARAN

1. Kita buat slider dengan pilih tool Slider. Kita akan membuat 2 buah slider
dimana kedua buah slider ini akan menjadi jari-jari dari kedua lingkaran. Slider
pertama klik pilih Integer, Name diganti dengan n, Interval min = 4 dan max =
6. Slider yang kedua klik pilih Integer, Name diganti m, Interval min = 1 dan
max = 3 lalu klik Apply.

2. Kita akan membuat lingkaran, pilih tool Circle With Center and Radius.
Berikutnya, lingkaran yang pertama klik sembarang titik dengan radius m lalu
klik Ok, dan lingkaran yang kedua pilih radius n.
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3. Selanjutnya kita buat sebuah ruas garis yang menghubungkan A dan B. Pilih
toolbar Segment, klik titik A dan titik B.

4. Kemudian kita tentukan titik tengah antara A dan B, dengan pilih toolbar
Midpoint or Centre, lalu klik pada titik A dan B. Selanjutnya buat lingkaran
dengan titik pusat C, pilih toolbar Circle with Centre through Point, klik titik C
lalu klik titik A atau B.

5. Berikutnya kita buat sebuah lingkaran, klik Circle With Centre and Radius, klik
pada titik B lalu pilih radius n – m, klik Ok.
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6. Selanjutnya kita tentukan titik potong lingkaran dengan cara pilih toolbar
Intersect, klik lingkaran e dan lingkaran f maka akan terbentuk titik D dan E.
Sembunyikan titik E dengan klik kanan pada titik E, dan klik Show Label dan
Show Object.

7. Selanjutnya kita konstruksi sebuah garis melalui B dan D, dengan cara pilih
toolbar Line, klik pada titik B menuju ke titik D.
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8. Berikutnya kita konstruksi sebuah garis yang melalui titik A dan tegak lurus BD.
Pilih toolbar Perpendicular Line, klik titik A lalu klik titik D. Selanjutnya untuk
melihat sudut segitiga pilih toolbar Angle, klik titik A ke titik D lalu ke titik B,
terbentuklah sudut 900 atau sudut siku-siku.

9. Buat titik potong lingkaran d dengan garis BD, klik Intersect dan klik lingkaran
d dan garis BD, maka diperoleh titik G.
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10. Selanjutnya kita buat garis melalui titik G sejajar dengan garis melalui titik A
dan titik D. Pilih toolbar Parallel Line, klik titik G lalu klik garis AD.

11. Pilih tool Intersect, klik garis h dan klik lingkaran berpusat di titik A, diperoleh
titik H. Terbentuklah sebuah garis yang merupakan garis singgung persekutuan
luar kedua lingkaran.
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12. Gerakkan gambar dengan cara klik kanan pada slider m dan n, pilih Animation
On.
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MENGGAMBAR GARIS PERSEKUTUAN LINGKARAN
SECARA MANUAL SEOLAH-OLAH MENGGUNAKAN JANGKA
DAN PENGGARIS

1. Buka aplikasi geogebra, kemudian membuat lingkaran pertama dengan jari-jari
3 satuan dengan memilih Circle with center through point. Klik pada sembarang
tempat, lalu akan tampak gambar lingkaran dengan bentuk jari-jari dengan 3
satuan seperti gambar di bawah ini.
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2. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat satu buah lingkaran lainnya dengan
jari-jari lingkaran 2 satuan.

3.

Setelah itu untuk menghilangkan titik B, klik kanan pada titik tersebut dan pilih
Show object maka titik tersebut akan hilang, lakukan juga hal yang sama untuk
menghilangkan titik D.

4. Lalu kita buat garis untuk menghubungkan kedua titik pusat dari masing-masing
lingkaran tersebut, dengan klik Segment Between Two Point. Karena sifatnya
garis bantu maka digunakan garis putus-putus dengan cara klik kanan pilih
Object properties dan pilih Style garis putus-putus seperti gambar di bawah ini.
Kita juga dapat mengganti warnanya sesuai dengan keinginan dengan mengklik
Color lalu pilih warna yang disukai.
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5. Kemudian membuat garis bagi dari kedua titik pusat pada lingkaran tersebut
dengan memilih Perpendicular Bisector. Dan ubah menjadi garis putus-putus
kembali dengan klik kanan pilih Style serta bisa mengganti warnanya juga
dengan klik kanan pilih Color.
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6. Setelah itu kita membuat titik potong antara garis lurus dengan garis kedua titik
pusat lingkaran dengan memilih Intersect Two Object, maka akan diperoleh titik
E, titik E akan menjadi titik pusat lingkaran yang akan menghubungkan antara
titik pusat lingkaran sebelumnya yaitu titik A dan titik C.

7. Kita buat lingkaran lagi dengan bertitik pusat pada E dengan menggunakan
Circle with Center Through Point, dengan cara yang sama merupakan garis
bantu maka kita mengganti garis lingkaran menjadi putus-putus dan mengganti
warnanya dengan langkah yang sama.
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8. Selanjutnya untuk menentukan garis singgung pada lingkaran yang besar, maka
kita harus membuat sebuah lingkaran yang berimpit dengan lingkaran tersebut
dengan titik pusatnya dan jari-jari merupakan selisih dari lingkaran besar dan
lingkaran kecil. Kita lihat tadi jari-jari lingkaran besar adalah 3 satuan dan
lingkaran kecil adalah 2 satuan, maka diperoleh jari-jari lingkaran yang berimpit
dengan lingkaran besar adalah 1 satuan.
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9. Kemudian tentukan titik potong dari kedua lingkaran yang telah dibuat dengan
cara mengklik dua buah lingkaran tersebut, maka akan diperoleh titik potongnya
yaitu H dan G. Kemudian titik F kita hilangkan dengan cara klik kanan, Object
Properties, Show Object.
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10. Dari titik G kita bisa membuat garis singgung, kita buat sinar dengan memilih
Ray thought Two Point. Kemudian kita sambungkan dari titik A ke titik G dan
dari titk A ke titik H, lalu garis tersebut diubah menjadi garis putus-putus, dan
warnanya pun diganti.
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11. Kemudian kita mencari garis singgung dari lingkaran yang kecil dengan
menggunakan jangka, kita akan mengukur jarak antara H dan C dengan
menggunakan titik pusat di J. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan G
dan C dan titik potong pusat ke I. Lakukan hal yang sama yaitu mengganti garis
menjadi putus-putus dan mengganti warna.
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12. Dari kedua lingkaran yang dibuat saling bersinggungan dengan lingkaran kecil,
titik potongnya yang kita cari sebagai titik singgung dari lingkaran yang kecil,
maka didapat titik K dan L, begitu juga dengan lingkaran yang satu lagi akan
didapat titik M dan N.

13. Kemudian kita buat garis dengan menghubungkan titik J ke L dan I ke N, maka
garis inilah yang merupakan garis persekutuan yang kita cari.
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MEMBUAT GRAFIK PARABOLA

Carilah persamaan garis singgung pada parabola dengan gradien 2 dan persamaan
parabolanya adalah y2=8x.
Penyelesaian :
Persamaan garis singgung dengan m=2 pada parabola y2=8x.

p
m
2
 y = 2x +
, ( karena 4p = 8, p = 2) maka:
2
 y = mx +

 y = 2x+1

Titik singgungnya :
y2=8x
(2x+1)2 = 8x
4x2 + 4x +1 – 8x = 0
4x2 + 4x + 1 +0
(2x – 2)2 = 0

1 2
1
) = 0, x =
2
2
1
1
Untuk x =
,y=2.
+1=2
2
2
1
Jadi titik singgungnya adalah ( , 2)
2
(x –

Titik fokus y2 = 8x => F(2,0). Persamaan direktriksnya x= –2. Panjang latus
rectumnya | 4p | = 8.
Jadi dari soal di atas gambarlah :
1. Persamaan parabola y2=8x
2. Persamaan garis singgung y=2x+1
3.

Titik singgungnya (

1
, 2)
2

4. Titik fokus F(2,0)
5. Persamaan direktrisnya x=-2
6. Panjang latus rectumnya | 4p | = 8
Tentukan titik singgung pada parabola dengan menggunakan aplikasi geogebra!
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Langkah-langkahnya :
1. Buka aplikasi geogebra. Klik kanan lalu pilih Grid.
2. Masukkan pada Input persamaan direktriks yaitu x=-2 dan persamaan parabola
yaitu y2=8x dan persamaan garis y-nya yaitu y=2x+1, maka muncul gambar
berikut.

3.

Untuk memberikan nama/nilai pada garis-garis tersebut, letakkan kursor pada
garis yang akan diberi nama/nilai, misalnya garis a, b, c dengan klik kanan pada
garis a atau garis b atau garis c kemudian pilih Object Properties kemudian
pilih Basic Show Label, kemudian dari show label ini kita pilih Name & Value
(jika ingin menampilkan nama dan nilai).
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4.

Kita tentukan titik singgungnya yaitu ( ½, 2) dan titik fokusnya yaitu F(2,0)
dengan pilih tool Point, kemudian tentukan titik yang diketahui pada grafik dan
jika ingin mengganti nama/nilai pada titik tersebut kita ulangi lagi pada langkah
3 tadi yaitu pilih Object Properties pilih Basic Show Label maka akan muncul
gambar seperti ini.

5.

Untuk menghubungkan titik (½, 2) ke sumbu x dan sumbu y supaya mudah
dimengerti, kita klik Segment dan lukislah garisnya. Supaya garisnya putusputus klik kanan pada garis tersebut pilih Object Properties, pilih Style, terdapat
bermacam garis lalu pilihlah satu garis yang diinginkan. Lakukan cara yang
sama untuk titik fokusnya maka akan muncul seperti gambar berikut ini.
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6.

Kita akan menghilangkan nama titik-titik pada latus rectumya. Jika
tidak ingin menampilkan titik-titik tersebut, klik kanan pada titik-titik tersebut,
klik Show Object maka titik tersebut akan hilang. Supaya menarik dan mudah
dikenali latus rectumnya (Panjang latus rectumnya | 4p | = 8), klik kanan pada
garis tersebut, pilih Object Properties, pilih Colour lalu pilih warna yang
diinginkan. Hasilnya seperti di bawah ini.
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MENGGAMBAR GRAFIK PARABOLA DAN MENCARI PERSAMAAN
SERTA SIFAT-SIFATNYA
Gambarlah parabola dengan titik fokus f(3, 2) dan persamaan direktrisnya g = x = 1,
dan tentukan juga persamaan parabolanya!
1. Pilih tool Point, lalu klik poin di titik koordinat (3,2) seperti gambar di bawah
ini.

Untuk mengganti nama titik A, klik kanan pada titik A, pilih Object Properties
lalu pada kolom Name ketik nama: fokus.
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2.

Klik tool Line, untuk titik pertama klik di titik x = 1 dan untuk titik yang kedua
klik di sembarang tempat, asalkan garis yang dibentuk tegak lurus terhadap
sumbu x, seperti gambar berikut.

3.

Klik tool Parabola, lalu klik di titik fokus dan garis AB maka akan tampil
gambar grafik parabola seperti berikut.
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4.

Untuk membuat garis, menampilkan nama dan panjang garis/koordinat titik,
mengganti nama, warna garis/titik dan jenis garis, memberi persamaan pada
kurva dan nama garis sebagai berikut:
Untuk membuat garis lotus rectum dan menghitung panjang garis: klik tool
New Points, klik di titik (3,0) dan titik (3,4), setelah itu hubungkan kedua
titik tersebut dengan menggunakan tool Segment lalu klik di kedua titik
tersebut maka akan terbentuk garis.
Untuk membuat sumbu simetri, pilih tool Perpendicular Line lalu klik titik
fokus dan klik garis AB.
Untuk mengganti nama garis/titik, klik kanan pada garis/titik, lalu pilih
Objecs Properties pada Basic ketik nama garis/titik yang diinginkan pada
kolom Name.
Ket: (memberi nama untuk sumbu, direktris, kurva, parameter, fokus,
lotus).
Untuk menampilkan nama dan panjang garis/koordinat titik, mengganti
warna garis/titik dan mengganti jenis garis: klik kanan pada garis/titik, lalu
pilih Objecs Properties lalu pada bagian Show Label pilih Name & Value
untuk menampilkan nama dan panjang garis/titik koordinat, pilih Colour
untuk pilihan warna, pilih Style untuk jenis garis dan lain-lain.
Untuk memberi persamaan pada kurva dan nama pada sumbu simetri garis,
klik tool Text, lalu klik daerah yang akan diberi nama, terakhir ketik
persamaan/nama pada tabel yang tersedia lalu chek list pada Latex
Formula.
Lakukan hal yang sama untuk membuat garis, menentukan panjang garis,
memberi warna dan jenis garis yang lainnya.

5.

Kemudian lengkapilah grafik parabola di atas sesuai dengan sifat parabola
dengan menggunakan langkah-4, hingga terbentuk grafik seperti di bawah ini.
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B. GEOMETRI TRANSFORMASI
REFLEKSI, ROTASI, DAN DILATASI TERHADAP SUATU TITIK
1.

Klik Regular Polygon, klik di sembarang tempat dua titik maka akan muncul
kotak. Kita masukkan angka 7 lalu Ok. Hasilnya sebagai berikut.

2.

Klik New Point, kita buat satu titik di sembarang tempat, yaitu titik H.
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3.

Klik Reflect Object in Point, klik segitujuh ABCDEFG, dan klik titik H, maka
muncullah segitujuh hasil pencerminan terhadap titik H.

4.

Klik Rotate around Point, klik segitujuh ABCDEFG, dan klik titik H, maka
muncul kotak. Isilah kotak tersebut dengan sudut yang kita inginkan, dan klik
Ok. Hasilnya berupa segitujuh hasil rotasi sebesar sudut tersebut terhadap titik
H. Ubah warnanya dengan klik kanan pada segitujuh hasil rotasi tersebut, pilih
Object Properties, pilih Colour, lalu pilih warnanya.
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5.

Klik Move, letakkan kursor di titik H, tekan dan bawa titik H ke tempat lain.
Maka gambar hasil pencerminan dan rotasi tersebut ikut bergerak.

125

6.

Selanjutnya kita dilatasikan segitujuh ABCDEFG. Klik Enlarge from Point,
klik pada segitujuh ABCDEFG, dan klik titik H, maka muncul kotak skala, dan
kita isi dengan -2.5 saja (Maksudnya perbesaran 2,5 kali ke arah kanan dari
gambar asal). Ubah warnanya dengan klik kanan pada segitujuh hasil
perbesaran tersebut, pilih Object Properties, pilih Colour, lalu pilih warnanya.
Hasilnya sebagai berikut.
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PENCERMINAN (REFLEKSI) TERHADAP GARIS

1. Pilih New Point lalu pilih titik A(5,5) dan klik kanan pada titik tersebut, pilih
Rename untuk memberi nama titik tersebut. Lakukan langkah yang sama untuk
titik B(7,2) dan titik C(4,1). Hasilnya akan tampil seperti di bawah ini.

2.

Pilih toolbar Polygon untuk membuat segitiga ABC dan hubungkan titik A, B,
dan C.

127

3.

Ketik y=2x pada input lalu tekan enter, lalu klik kanan pada garis tersebut pilih
Rename dan ubah menjadi h maka akan tampil seperti di bawah ini.

4.

Pilih Reflect Object in Line untuk mencerminkan segitiga ABC, klik titik A dan
garis h:y=2x+3. Begitu juga dengan titik B dan C pengerjaannya sama seperti
titik A, maka tampil hasil seperti di bawah ini.
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5.

Setelah dicerminkan, buatlah segitiga A‟B‟C‟. Pilih toolbar Polygon dan
hubungkan titik A‟, B‟, dan C‟, maka akan tampil hasil seperti di bawah ini.
Terlihat hasil refleksi segitiga ABC terhadap garis h berupa segitiga A‟B‟C‟.
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TRANSLASI
1.

Kita buka Geogebra, lalu buat sebuah poligon. Klik Polygon, klik tiga titik pada
Tampilan Grafik dan klik kembali ke titik awal. Hasilnya berupa segitiga ABC
berikut ini.

2.

Klik tool Vector, lalu klik dua tempat di layar Tampilan Grafik untuk
membentuk vektor u. Maka diperoleh vektor u.
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3.

Klik tool Translate by Vector, klik di bagian segitiga ABC lalu klik vektor u,
maka diperoleh segitiga A‟B‟C‟. Jadi segitiga A‟B‟C‟ merupakan hasil translasi
segitiga ABC terhadap vektor u.
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MEMBUAT ROTASI PADA SEGIEMPAT

1.

Kita buka Geogebra, lalu buat sebuah poligon. Klik Polygon, klik empat titik
pada Tampilan Grafik dan klik kembali ke titik awal. Hasilnya berupa
segiempat ABCD berikut ini.

2.

Kemudian kita buat sebuah titik di E(0,0). Klik toolbar Point dan klik titik
(0,0).
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3.

Selanjutnya kita buat slider. Klik Slider dan klik sembarang tempat pada
Tampilan Grafik, maka muncul kotak dialog. Pilih Angel, ubah namanya dari α
menjadi sudut lalu klik Apply.

4.

Kita lihat pada gambarnya, bangun poligon di atas mempunyai nama poly1.
Selanjutnya kita ketik di input “Rotate[poly1,sudut,E] lalu enter. Hasilnya
seperti di bawah ini.
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5.

Agar tampilannya lebih menarik kita ganti warna bayangannya di sisi algebra
atau poligonnya. Klik kanan pada gambar, pilih Object properties, pilih Color
lalu tentukan warna yang kita inginkan.

6.

Kemudian kita lihat pergeseran tracenya dengan klik kanan pada bayang dan
kita hidupkan trace onnya, lalu kita hidupkan animasi pada slider sudut,
Animation on.
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DILATASI LINGKARAN

Dilatasi (pembesaran atau perkalian) adalah suatu transformasi yang mengubah
ukuran (memperkecil atau memperbesar) suatu bangun tetapi tidak mengubah
bentuk bangun yang bersangkutan.
1. Pertama-tama kita buat sebuah titik A di koordinat (3,2) dan satu titik B pada
koordinat (0,0).

2.

Kemudian membuat slider dengan cara klik tool Slider seperti pada gambar di
bawah ini.
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3.

Kemudian isi form-nya seperti di bawah ini.

4.

Input format berikut ini untuk menampilkan lingkaran yang berpusat pada titik
A yang sudah kita buat sebelumnya.
c= Circle[A,2] maka akan tampak gambar seperti ini.
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5.

Buat satu titik lagi yaitu titik C (3,-2) dan lingkaran berpusat di titik C dengan
menginput format seperti ini :
e= Circle[C,2] maka akan tampak gambar seperti ini.

6.

Membuat satu titik sebagai hasil dari dilatasi titik A yaitu dengan menginput
format berikut ini : A'=Dilate[A,a,B].
Dan buat satu lagi titik hasil dilatasi titik C yaitu dengan menginput format
berikut ini : C'=Dilate[C,a,B].
Maka akan tampak seperti ini.
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7.

Input format berikut ini untuk menampilkan lingkaran yang berpusat pada titik
A‟.
d=Dilate[Circle[A,2],a,B]
Input format berikut ini untuk menampilkan lingkaran yang berpusat pada titik
C‟.
f=Dilate[Circle[C,2],a,B]
Maka akan tampak gambar seperti ini.

8.

Agar pergerakannya bisa kita lihat dengan jelas, maka klik kanan pada setiap
lingkaran pilih Object properties, pada Basic, ceklist bagian Show Trace.
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9.

Untuk menulis teks, kita bisa membuatnya dengan cara klik Insert Text.
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10. Kita buat Check Box. Ketik terlebih dahulu apa yang menjadi isi dari petunjuk,
kemudian klik icon Check Box to Show/Hide Objects, pada kolom Caption
ketik petunjuk, kemudian klik kolom untuk objek yang selanjutnya adalah klik
yang merupakan semua isi dari petunjuk itu sendiri yang sebelumnya telah
dibuat dari Insert Text.
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11. Ubah warna salah satu lingkaran. Selanjutnya geser slider, terjadi pengecilan
dan pembesaran, dengan hasil sebagai berikut.
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C. MATRIKS DAN VEKTOR
MATRIKS
Tentukan nilai matriks1 + matriks2, invers matriks, transpose matriks, dan
determinan matriks dari:

+

Langkah-langkah :
1. Buka geogebra. Buka Spreadsheet view dengan klik menu View dan klik
Spreadsheet.

2.

Pada Spreadsheet ketik data dengan urutan yang sama seperti matriks.
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3.

Sorot cell dan klik kanan, kemudian pilih Create pilih Matrix.

Matriks baru akan dibuat di dinding Algebra.
Matrix1 = {( 1, 0 ,0 ,0 ), ( 0, 1, 0, 0 ), ( 2, 3, 1, 0 ), ( 1, 2, 0,1)}
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4.

Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk membuat matriks yang kedua. Hasilnya
sebagai berikut.

5.

Ketik pada Input, ”matrix1+matrix2” dan tekan enter. Hasilnya akan muncul di
dinding Algebra.
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Matrix3 merupakan penjumlahan matrix1 dan matrix2.
6.

Ketik pada Input,”invert[matrix1]” dan tekan enter. Hasilnya akan muncul di
dinding Algebra.

Matrix4 merupakan invers dari matrix1.
Invers matrix2 dipersilahkan kepada Anda untuk mencarinya.

7.

Ketik pada Input,”transpose[matrix1]” dan tekan enter. Hasilnya akan muncul
di dinding Algebra.
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Matrix5 merupakan transpose dari matrix1.
Transpose matrix2 dipersilahkan kepada Anda untuk mencarinya.
8.

Ketik pada Input, ”Determinant[matrix2]” dan tekan enter. Hasilnya akan
muncul di dinding Algebra.

Determinan matrix2 = 69.
Determinan matrix1 dipersilahkan kepada Anda untuk mencarinya.

148

MEMBUAT VEKTOR

Diketahui titik A(4, -1), titik B(2, 6), titik C(5, -4), titik D(3, 4), titik E(1,3), titik
F(5,7). Ruas garis AB sebagai wakil vektor u, ruas garis CD sebagai wakil vektor
v, ruas garis EF sebagai wakil vektor w.
Ditanya : a. Nyatakan vektor u, v, w dalam bentuk vektor kolom!
b. Tentukan nilai dari 2u + v!
c. Tentukan 2w – 2v!
Penyelesaian :
1. Menyatakan ke dalam bentuk vektor kolom. Input di bagian pojok bawah
koordinat titik : titik A(4, -1), titik B(2, 6), titik C(5, -4), titik D(3, 4), titik
E(1,3), dan titik F(5,7). Tekan Enter.

2.

Apabila ingin mengubah warna simbol A atau B atau C sesuai dengan
keinginan, maka kita klik pada point A lalu klik kanan kemudian pilih Object
Properties, pilih warna yang diinginkan.
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3.

Untuk menentukan ruas garis AB sebagai wakil vektor u, klik tool ketiga lalu
pilih Vektor Between Two Point, arahkan dan klik titik A kemudian arahkan ke
titik B, maka akan muncul di Jendela Graphics bentuk vektor u dan muncul
hasil dari nilai vektor u pada Jendela Algebra. Lanjutkan untuk memperoleh
vektor v dan w.

4.

Menentukan penjumlahan 2 vektor dalam bidang. Cukup kita masukkan saja
“2u+v” pada Input. Hasilnya sebagai berikut.
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5.

Menentukan pengurangan 2 vektor dalam bidang. Cukup kita masukkan juga
“2w – 2v” pada Input. Hasilnya sebagai berikut.
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D. PERTIDAKSAMAAN DAN PROGRAM LINIER
MENENTUKAN TITIK POJOK DARI DUA PERTIDAKSAMAAN

1.

Klik kanan di sembarang tempat, maka akan tampil pilihan berikut.

2.

Pilih Graphics, pada kolom Basic tampil pengaturan xAxis dan yAxis. Atur
batas tampilan sumbu X dan sumbu Y sesuai kebutuhan, centang Bold, lalu
tutup.
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3.

Tuliskan pertidaksamaan 4x+3y ≤24 pada kolom Input, lalu tekan enter.
Hasilnya sebagai berikut.

4.

Klik kanan pada gambar, lalu pilih Object Properties. Pilih Style dan pada
Filling kita ubah menjadi Hatch, atur sesuai kebutuhan, lalu tutup.
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5.

Tuliskan persamaan lagi 5x+10y ≤ 50 pada kolom Input, lalu enter.

6.

Kita ubah warna grafik kedua. Klik kanan pada grafik kedua, pilih Object
Properties, pilih Colour lalu pilihlah warnanya. Kemudian pilih Style lagi dan
pada Filling kita ubah menjadi Hatch, geser besar Angle agar kemiringan
arsiran berbeda dengan sebelumnya, atur sesuai kebutuhan, lalu tutup.
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7.

Telah kita peroleh daerah penyelesaiannya yaitu daerah pada kuadran I yang
berbentuk segiempat. Untuk menentukan titik potong atau titik sudut sebagai
penentu nilai optimum, kita buat garis-garis bantu dengan persamaan 4x+3y =
24, 5x+10y =50, x=0, y=0. Masukkan persamaan tersebut satu-persatu pada
kolom Input.

8.

Untuk menentukan titik potong dari daerah penyelesaian di atas, kita gunakan
perpotongan dua objek dengan cara klik Intersect lalu klik dua garis yang
membentuk titik potong tersebut.
Pertama kita klik sumbu X dan sumbu Y, maka akan tampil titik A. Klik kanan
pada titik A, pilih Object Properties lalu pada Basic pilih Show Label pilih
Name and Value untuk menampilkan nama dan nilai. Lalu tutup, maka akan
tampil nilai pada titik A.

155

9.

Lakukan hal yang sama dengan cara di atas pada semua titik sudut yang ada di
daerah penyelesaian, maka akan tampil nilai dan nama pada setiap titik sudut
yang dimaksud. Demikianlah cara memperoleh titik-titik pojok pada daerah
penyelesaian.
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MENENTUKAN NILAI OPTIMUM DARI PERTIDAKSAMAAN
Tentukan nilai optimum dari Z dengan model matematika : x + y ≤ 45, 60x + 20y ≤
1200, x ≥0, y≥0, dan Z = 1000x + 2500y !
1. Ketikkan dua pertidaksamaan di atas ke dalam Input dan enter. Bedakan kedua
garis tersebut dengan memberinya warna. Klik kanan pada daerah
pertidaksamaan, klik Object Properties, klik Colour pilih warna yang
diinginkan. Pada Style pilih Filling dan pilih Hatch, lalu sesuaikan kemiringan
arsiran dengan mengatur Angle. Lakukan hal yang sama pada pertidaksamaan
yang satunya.

2. Ketikkan persamaan x + y = 45, 60x + 20y = 1200, x=0, dan y=0 pada Input.
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3. Buatlah titik-titik potong sebagai titik uji untuk menentukan nilai-nilai optimum.
Ada 3 titik yang akan diuji, yaitu titik potong persamaan 1 dengan sumbu y (titik
A), titik potong persamaan 1 dan 2 (titik B) dan titik potong persamaan 2 dengan
sumbu x (titik C).
Caranya: klik Intersect, klik garis merah (garis persamaan 1) dan klik sumbu y,
maka muncul titik A. Kemudian klik di perpotongan garis persamaan 1 dan 2
maka didapat titik B. Klik garis biru (garis persamaan 2) dan klik sumbu x, maka
didapat titik C. Klik juga sumbu x dan sumbu y, sehingga didapat titik D.

4. Buatlah arsiran daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut
menghubungkan keempat titik tersebut dengan menggunakan Polygon.

dengan
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5. Kemudian hitunglah nilai optimum pada masing-masing titik uji di atas. Fungsi
optimum diketahui : f(x) = 1000x + 2500y.
Untuk masing-masing titik dapat dibuat dengan cara ketikkan pada Input seperti
berikut: NA = 1000x(A) + 2500y(A), NB = 1000x(B) + 2500y(B), dan NC =
1000x(C) + 2500y(C).

6. Dapat dilihat pada kolom Algebra, nilai pada titik A (NA), nilai pada titik B
(NB), nilai pada titik C (NC) sudah dikalkulasi oleh GeoGebra.
7. Dengan demikian nilai maximum ada pada titik A(0,45) senilai Z=112.500.
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E. INTEGRAL
MENCARI JUMLAH LUAS PADA SUATU GRAFIK (INTEGRAL)
DENGAN MENGGUNAKAN METODE JUMLAH RIEMANN
Taksir dan demonstrasikan jumlah Riemann untuk f(x) = 2x3+8x2+5x–3 dengan
mengambil titik sampel a = -3 dan b = -1.4, untuk mencari luas di bawah kurva, dan
untuk mencari luas di atas kurva dengan titik sampel a = -1.4 dan b = 0.3, serta nilai
n dari keduanya adalah 10. Tentukan luasnya dengan menggunakan geogebra!
Penyelesaian:
1. Buka file geogebra. Ketik pada Input persamaan f(x) = 2x3+8x2+5x–3. Jika
diketik di geogebra seperti ini f(x)=2*x^3+8*x^2+5*x-3 lalu enter, maka
diperoleh gambar.

2.

Ketik LowerSum[f,-3,-1.4,10] pada Input dan tekan enter. LowerSum ini
berguna untuk mencari luas di bawah kurva, maka akan menghasilkan gambar
berikut.
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3.

Ketik UpperSum[f,-1.4,0.3,10] pada Input dan tekan enter. UpperSum ini
berguna untuk mencari luas di atas kurva, maka akan menghasilkan gambar
berikut.

4.

Untuk memberi nama dan mengubah warna grafik maka klik kanan pada grafik,
pilih Object Properties, lalu pilih Basic masukkan nama pada kotak Name dan
beri tAnda ceklis pada Show Label dan pilih Name & Value. Klik Colour, maka
pilih warna sesuai keinginan.
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5.

Jika ingin mengubah warna salah satu luasan (di atas atau di bawah sumbu X),
klik kanan pada luasan tersebut, pilih Object Properties, pilih Colour, maka
pilih warna sesuai keinginan.

Jadi, untuk luas di atas kurva bernilai 3,13 dan luas di bawah kurva bernilai
3,65.
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MENGGAMBAR DIAGRAM INTEGRAL RIEMANN

1.

Klik kanan pilih Grid (untuk menampilkan grid), pilih Axis (untuk
menampilkan sumbu koordinat), dan pilih xAxis : yAxis
1 : 5.

2.

Pada Input masukkan f(x) = x^3 – 5*x^2 + 2*x + 8, lalu tekan enter.
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3.

Pada Input ketikkan juga :
integral [ f , 0 , 2 ], enter
integral [ f , 2 , 4 ], enter
integral [ f , 4 , 5 ], enter
untuk menampilkan luas daerah yang diarsir.

4.

Pada Input ketikkan:
UpperSum [ f , 0 , 2 , 4 ], enter.
UpperSum [ f , 2 , 4 , 5 ], enter.
UpperSum [ f , 4 , 5 , 2 ], enter.
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MENENTUKAN LUAS DAERAH ANTARA KURVA F DAN SUMBU X
Hitunglah luas daerah antara kurva y = 2x – 4 dan sumbu x dengan selang [-2,4].
Jawab :

Abaikan tAnda negatif. Jadi luas P

Jadi luas daerah antara kurva y = 2x – 4 dan sumbu x dengan selang [-2,4] adalah P
+ Q = 16 + 4 = 20.
Langkah-langkahnya:
1. Masukkan pada Input y = 2x – 4 untuk membuat sketsa kurva.

2.

Untuk membuat selang x = - 2 dan x = 4, caranya klik Perpendicular Line lalu
klik pada titik (-2,0) dan (4,0). Hasilnya seperti gambar di bawah ini.
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3.

Klik Polygon untuk membuat segitiga pada sketsa kurva tersebut. Kemudian
letakkan titik awal pada (2,0) lalu tarik ke (4,4) lalu ke (4,0) dan kembali ke
(2,0). Hasilnya sebuah segitiga di atas sumbu X. Lakukan begitu juga pada
segitiga selanjutnya.
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Lalu berilah nama pada segitiga tersebut dengan cara klik kanan pada segitiga
lalu pilih Rename.
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4.

Kemudian tentukan luas dari masing-masing segitiga tersebut dengan cara klik
pada toolbar yang berlambang sudut lalu pilih Area kemudian klik di dalam
segitiga tersebut.

Maka kita akan mengetahui luas pada kedua segitiga tersebut.
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MENENTUKAN LUAS DAERAH ANTARA DUA KURVA

1.

Tuliskan f(x) = x^2 + 2*x – 2 pada Input, lalu tuliskan juga g(x) = x + 4.
Hasilnya sebagai berikut.

2.

Tentukan titik potong kedua kurva. Klik Intersect, klik pada kedua kurva
tersebut. Maka hasilnya sebagai berikut, diperoleh titik potong A dan B.
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3.

Ketik pada Input seperti berikut: IntegralBetween[f, g, -3, 2].

Setelah dienter, maka hasilnya sebagai berikut.

4.

Coba ketik lagi pada Input seperti berikut: IntegralBetween[g, f, -3, 2], lalu
enter. Maka hasilnya sebagai berikut.
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Terlihat bahwa hasilnya tergantung dari cara kita menentukan mana kurva yang
berada di atas dan mana kurva yang berada di bawah.
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MENGGAMBAR GRAFIK VOLUME BENDA PUTAR

Gambarlah volume benda putar dari fungsi f(x) = 2x3 – 4x2 + 2!
1) Membuka aplikasi geogebra. Tuliskan f(x) = 2*x^3 – 4*x^2 + 2 pada Input,
maka akan diperoleh grafik berikut.

2) Masukkan persamaan x = 2 pada Input dan tekan enter.
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3) Cari titik potong antara dua garis pada grafik dengan menggunakan Intersect.

4) Setelah mengklik dua garis tempat bertemunya titik potong, maka muncullah
titik-titik potong tersebut.
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5) Buatlah ruas garis DE saja, yakni dengan menghilangkan garis x = 2. Caranya
dengan mengklik Segment. Hasilnya sebagai berikut:

Setelah mengklik Segment, klik kanan pada garis A dan hilangkan garis A
dengan mengklik Show Object.

Sehingga kita peroleh ruas garis b.
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6) Kita buat sebuah luncuran/slider dengan sudut
dan interval minimun 00,
0
0
maximun 360 dan kenaikan 1 . Klik slider, akan muncul gambar berikut.

Kemudian klik titik E, akan muncul gambar berikut. Isilah kolom-kolom yang
ada sesuai keinginan.
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Klik Apply, maka akan muncul gambar berikut:

7) Setelah kita terapkan luncuran/slidernya, kita masukan ke dalam Input:
Surface[a, f(a)cos(b), f(a)sin(b), a, x(A), x(B), b, 0, θ]
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Tekan Enter, maka hasil gambarnya sebagai berikut.

8) Setelah memasukkan input di atas, kita klik View lalu pilih tampilan grafik 3D.
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Kemudian akan muncul sebuah tampilan tiga dimensi di geogebra sebelah
kanan, seperti gambar berikut.

9) Setelah itu klik kanan pada luncuran dan pilih Animation On.
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Terlihat slider berjalan.
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Jika Animation On diaktifkan maka kita akan melihat tampilan grafik 3D dari
sebuah grafik yang berputar sejauh 3600.
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F. BANGUN RUANG
MEMBUAT KUBUS 2D
1. Membuka aplikasi geogebra, buat grid pada tampilan geogebra. Klik Slider lalu
klik pada grid maka akan tampil kotak dialog, kemudian buatlah nama dan
interval sesuai dengan yang kita inginkan kemudian klik Apply.
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2.

Klik tool Regular Polygon, lalu klik titik A dan B maka akan muncul kotak
dialog, isi sesuai keinginan, kemudian klik Ok.

3. Klik Vector, lalu klik di daerah grid maka akan didapat titik E dan F seperti
gambar berikut.
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4. Cari titik A‟, B‟, C‟ dan D‟. Untuk mencari titik A‟, klik titik A lalu klik tool
Translate by Vector, lalu klik garis vektor u, maka muncullah titik A‟. Lakukan
hal yang sama untuk mencari masing-masing titik B‟, C‟, dan D‟. Hasilnya
seperti berikut.

5. Klik Polygon untuk menghubungkan titik-titik tersebut, maka diperoleh hasil
berikut.
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6. Klik tool Move lalu tarik titik F seperti gambar berikut. Perhatikan hasilnya.

7. Klik tool Polygon dari titik A ke B ke B‟ ke A‟ dan A, akan diperoleh gambar
berikut.
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8. Klik tool Move lalu kita kembalikan titik F ke bentuk semula, lalu diberi warna
dengan cara klik kanan pilih Object Properties lalu pilih Colour dan Style yang
disukai lalu Close. Hasilnya sebagai berikut.
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MEMBUAT UNSUR TABUNG

1.

Buat slider untuk jari-jari tabung. Pilih tool Slider, klik dimana Anda ingin
meletakkan slider, maka akan muncul kotak dialog. Isilah seperti di bawah ini.

2.

Buat slider untuk tinggi tabung. Pilih tool Slider, klik dimana Anda ingin
meletakkan slider, maka akan muncul kotak dialog. Isilah seperti di bawah ini.
Pada Slider pilih Vertical.
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3.
4.
5.

Masukkan persamaan x2/r_12 + y2 =1 pada Input untuk membuat alas tabung.
Masukkan persamaan x2 / r_12 + (y – t )2 = 1 pada Input untuk membuat tutup
tabung.
Masukkan x = r dan x = - r pada Input untuk membuat tinggi tabung.
Sehingga untuk sementara tampilan yang diperoleh sebagai berikut:

6. Pilih tool Intersect, lalu buat titik A, B, C, D seperti hasil berikut. Kemudian
buat segmen garis AB dan segmen garis CD dengan klik Segment dan klik dua
titik yang dihubungkan.
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7.

Sembunyikan garis a dan b, caranya klik kanan pada garis tersebut dan klik
Show Object. Hasilnya sebagai berikut.

8.

Tambahkan teks disertai nilai yang otomatis tertera pada teks tersebut sesuai
dengan yang kita operasikan, yaitu dengan cara pilih tool Teks, klik dimana
Anda ingin meletakkan teks, maka akan muncul kotak dialog.
Pada kotak dialog, misalnya kita akan menambahkan teks “Tinggi tabung”,
maka isikan pada kotak teks yaitu : “Tinggi tabung” = (Pilih Object lalu klik t).
Karena tinggi tabung pada slider adalah “t”, maka di Object kita pilih “t”,
begitu juga untuk seterusnya.
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9.

Ubah jarak maksimum, minimum dan Increment pada slider r_1, t, dan r.
Caranya klik 2x pada slider tersebut, maka muncul kotak dialog. Isilah kembali
seperti ini.
Untuk r_1 : Min=0, Max=2, Increment=0,1.
Untuk t : Min=5, Max=7, Increment=0,1.
Untuk r : Min=0, Max=2, Increment=0,1.

10. Gerakkan animasi seluruh slider dengan klik kanan pada slider, pilih Animation
On. Maka tabung akan bergerak menurut besar jari-jari dan tingginya.
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MEMBUAT KUBUS 3D

1.

Buka Geogebra. Aktifkan fitur 3 dimensi, dengan klik View klik 3D Graphics,
atau dengan mengetik ctrl+shift+3, maka akan muncul dua tampilan, yakni
Tampilan Grafik dan Tampilan Grafik 3D.
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2.

Klik Polygon, klik empat titik pada layar Graphics untuk membuat titik A, B,
C, dan D, maka akan muncul gambar berikut.

3.

Klik alas kubus pada dimensi 3, lalu klik Pyramid dan pilih Extrude to Prism or
Cylinder.

192

4.

Klik kembali alas kubus tersebut maka akan muncul Prism Altitude
(menentukan ketinggian) dan kita masukkan angka 4 lalu klik Ok.

Maka akan muncul gambar berikut.
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5.

Klik Plane Through 3 Point.

6.

Klik Move Graphic View kemudian klik alas kubus tersebut lalu klik Pyramid
pilih Net maka akan muncul gambar berikut.
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7.

Untuk membuat animasi kita klik kanan pada garis slider lalu pilih Animation
On.
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Maka tampilannya akan nampak sebagai berikut.
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MEMBUAT PIRAMIDA

1.

Buka aplikasi geogebra 5. Tampilkan sumbu koordinat dan kisi-kisinya dengan
klik kanan, klik Axes dan klik Grid.

2.

Klik Regular Polygon, setelah itu kita buat dua buah titik, nanti akan muncul
titik-titik segi-n beraturan dan kita ubah titiknya menjadi 5 lalu klik OK.
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3.

Lalu kita buat lingkaran yang melalui 3 titik. Klik Circle Through 3 Points, klik
titik A, B, dan C. Maka muncullah hasil berikut.

4.

Setelah itu kita buat titik pusat lingkaran. Caranya klik Midpoint or Centre, lalu
klik di garis lingkaran yang melalui objek segi 5 tersebut, hasilnya berupa titik F
sebagai berikut.
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5.

Buka tampilan untuk grafik 3 dimensi. Caranya klik View dan klik 3D
Graphics. Hasilnya sebagai berikut.

6.

Kemudian kita buat tinggi piramid. Caranya dengan mengklik Perpendicular
Line lalu klik alas segilima pada 3 dimensi lalu klik titik pusat (titik F).
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Maka hasilnya sebagai berikut.

7.

Setelah itu kita buat titik baru di garis tinggi piramid, caranya klik tool Point,
klik di garis tinggi, diperoleh titik G.
Kemudian kita klik Pyramid setelah itu kita tarik dari titik G ke alas segi 5 lalu
akan muncul gambar di bawah ini.
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MEMBUAT JAJAR GENJANG MENJADI PRISMA
1.

Buka aplikasi Geogebra versi 5. Gunakan bahasa Indonesia, klik OptionLanguage-huruf E-I-Indonesian.

2.

Untuk mengaktifkan fitur 3 dimensi, pada menu Tampilan, centang pilihan
Tampilan Grafik 3D, atau dengan mengetik ctrl+shift+3. Maka nantinya
pada bagian grafis ada dua tampilan, yakni Tampilan Grafik dan Tampilan
Grafik 3D.
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3.

Klik menu Poligon untuk membuat titik A, B, C dan D, maka akan muncul
gambar berikut.

4.

Klik alas jaring-jaring prisma, lalu klik Piramida pilih Paksa ke Prisma atau
Silinder.

Klik alas jaring-jaring prisma lagi maka muncul kotak ketinggian prisma dan
kita masukkan angka 2, klik Ok.
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Hasilnya sebagai berikut, sebuah prisma.

5.

Klik Net lalu klik dinding bangun prisma pada Tampilan Grafik 3D,
selanjutnya akan muncul gambar di bawah ini.
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6.

Untuk menggerakkan animasi gambar maka klik kanan pada slider, klik
Animation On. Gambar akan bergerak seiring dengan perubahan angka slider.
Lalu simpan data.
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MEMBUAT JARING-JARING KUBUS

1.

Klik View, lalu pilih 3D Graphics, akan muncul gambar seperti di bawah ini.

2. Setelah itu klik Toogle style bar pilih Show or hide the axes
Lalu, klik 3D Grafik toogle style bar pilih Show or hide the gird dan juga klik
choose type of projection lalu pilih Perspective projection. Maka, hasilnya akan
seperti ini.
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3.

Untuk membuat kubus, maka dengan cara mengklik Pyramid lalu pilih Cube.
Kemudian, klik di titik 1 dan titik 4, maka hasilnya akan seperti di bawah ini.
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4.

Selanjutnya klik Move – Drag or select object, lalu klik kanan pada 3D Grafikpilih Graphics, kemudian pilih Preferences 3D Graphics lalu hilangkan tAnda
centang Use Clipping dan Show Clipping. Maka hasilnya akan seperti di bawah
ini.
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5.

Kemudian klik Net, lalu klik sembarang pada kubus, maka hasilnya akan seperti
di bawah ini.
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6.

Kemudian untuk menghilangkan bangun kubus itu (hanya menyisakan jaringjaring kubusnya) maka dengan cara klik kanan Cube pada jendela Algebra pilih
Show Object.

Kemudian klik kanan pada titik H, E, F, G lalu pilih Show Object.
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Kemudian klik kanan pada point di jendela Algebra pilih Show Object.
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Kemudian klik kanan pada Segment, pilih Show Label.
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7.

Selesailah jaring-jaring kubusnya. Untuk mempercantiknya lagi maka klik layar
pada 3D Graphics pilih Graphics pilih Preference-3D Graphics kemudian ubah
Background Colour. Kemudian klik kanan pada slider, pilih Animation On.
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MEMBUAT PIRAMID DAN JARING-JARINGNYA

1.

Klik Regular Polygon, kita buat bangun datar dengan cara membuat dua buah
titik, maka akan muncul kotak dialog, lalu kita isi dengan angka 4. Kemudian
kita buat dua buah titik lagi, setelah muncul kotak dialog, isi dengan angka 3.
Hasilnya berupa bangun datar segiempat dan segitiga.
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2.

Buat lingkaran pada kedua bangun tersebut. Caranya klik Circle through 3
Point. Klik titik A, B, dan C maka diperoleh lingkaran. Juga klik titik E, F, dan
G, maka diperoleh lingkaran.

3.

Kita buat titik di tengah bangun tersebut. Klik Midpoint or Center, klik sisi
lingkaran.
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4.

Klik kanan pada lingkaran tersebut, pilih Show Object untuk menghilangkan
lingkaran pada bangun tersebut.

5.

Klik View pilih 3D Grapics untuk mengubah ke dalam bentuk 3 dimensi.
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6.

Klik Pararel Line, pada grafik 3 dimensi klik titik B klik sumbu tegak biru,
maka muncul garis yang tegak lurus bidang melalui titik B. Lakukan yang sama
pada titik I.

7.

Klik Point untuk membuat titik J dan titik K pada garis yang kita buat tadi.

8.

Klik Pyramid. Klik alas bangun pertama dan titik J, kemudian klik alas pada
bangun kedua dan titik K. Maka akan muncul piramid dari kedua gambar.
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9.

Klik kanan pada garis, pilih Show Object untuk menghilangkan garis.
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10. Klik Alas klik Pyramid klik Net, agar piramid dapat terbuka.
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11. Klik kanan pada slider, pilih Animation On agar kita dapat melihat animasinya.

12. Klik Rotate 3D Graphics View agar grafik 3D tersebut dapat diputar.
13. Klik View direction agar dapat terlihat dari atas. Klik View towards agar dapat
terlihat dari samping.
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MEMBUAT SUDUT HIPERBOLA MENGGUNAKAN 3 DIMENSI

1.

Buka aplikasi geogebra. Tulis di Input F=(0,5), y=3, x=5, dan V=(0,0) lalu
enter.

2.

Klik pada garis lurus x = 5 lalu klik kanan pilih Object propeties : klik Basic
lalu ganti b dengan p. Pilih Style lalu pilih Line style (garis putus-putus).

.
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3.

Pilih toolbar Point lalu misalnya kita pilih di titik (5,-3) lalu enter.

4.

Pilih toolbar Segmen lalu klik di titik (0,5) dan di titik (5,-3).

5.

Pilih toolbar Point klik di titik (5,2) dan di titik (5,-3) lalu pilih toolbar Segment
klik di titik (5,2) dan (5,-3).
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6.

Buat sudut di titik A dengan memilih Angle, klik titik (B,A,F) maka akan
terlihat sudutnya.

7.

Lalu klik Segmen ray, lalu klik titik F, buat sudut sejajar dengan titik A.

8.

Buat sudut di titik F dengan memilih Angle, klik titik (F,B,A) maka akan
terlihat sudutnya.
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9.

Lalu klik kanan, pilih Object Properties, A diganti C_Q.

10. Klik toolbar Hyperbola, misal klik di titik (5,0) dan di titik (5,2) maka akan
tampil seperti di bawah ini.

11. Lalu klik Move dan klik di sembarang titik, misal di titik (5,0) dan di titik (5,2),
setelah itu tahan dan gerakkan maka sudut bisa digerakkan.
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G. STATISTIK
MEMBUAT GRAFIK PIE
1.

Klik View, lalu Spreadsheets atau shortcut CTRL+SHIFT+S.

2.
3.

Masukkan 3 nilai sembarang di setiap sel B1, B2, dan B3.
Untuk mengetahui jumlah semua nilai pada kolom B, masukkan rumus “=Sum
[B1: B3]” pada B4, tekan enter.
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4.

Kemudian kita mengubah nilai-nilai dalam kolom B ke derajat. Masing-masing
hasilnya menjadi pada kolom C1, C2, C3, dengan rumus sebagai berikut:
1
=B1 / B4 * (360)
2
=B2 / B4 * (360)
3
=B3 / B4 * (360)
Maka diperoleh nilai C1, C2, dan C3.

5.

Sekarang klik Circle with Centre through Point dan klik pada gambar.
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Hilangkan sumbu koordinat, maka hasilnya sebagai berikut.

6.

Kemudian klik Angle with Given Size.

Klik titik B lalu klik titik A, maka muncul kotak. Tuliskan C1. Lihatlah
hasilnya.
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7.

Kemudian klik Angle with Given Size. Klik titik B‟ lalu klik titik A, maka
muncul kotak. Tuliskan C2. Lihatlah hasilnya.
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8.

Kemudian klik Angle with Given Size. Klik titik B‟‟ lalu klik titik A, maka
muncul kotak. Tuliskan C3. Lihatlah hasilnya.

9.

Kemudian klik Circular Sector lalu klik titik A, B, B‟. Klik Circular Sector
lalu klik titik A, B‟, B”. Klik Circular Sector dan klik titik A,B”,B. maka
muncullah masing-masing bagian grafik pie.
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10. Pie grafik telah selesai. Tinggal kita ubah warna saja.
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MENCARI NILAI RATA-RATA, MODUS, MEDIAN
SERTA MENUNJUKKAN HISTOGRAM

1.

Buka Geogebra. Klik kanan pada jendela Graphics, muncul kotak klik
Graphics.

Muncul kotak berikut. Pada Basic isi seperti yang tertera berikut. Pada xAxis
buat skala 5, dan pada yAxis buat skala 1.
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Beri kisi-kisi dengan klik kanan pada jendela Graphics dan klik Grid. Hasilnya
sebagai berikut.

2.

Buka menu View, dan pilih Spreadsheet.

3.

Setelah spreadsheet terbuka, isi data berikut pada tabel: 49,55,47,52,36,39,
48,30,68,55,35,45,42,58,32, lalu diblok, klik kanan dan pilih Create_List.
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Hasilnya sebagai berikut, diperoleh list1.

4.

Setelah list1 muncul di Algebra Window, tulis perintah mencari nilai pada
Input.
Untuk mencari rata-rata, ketik perintah: Mean = mean(list1).
Untuk mencari modus, ketik perintah: Modus = mode(list1).
Untuk mencari median, ketik perintah: Median = median(list1).
Untuk mencari nilai maksimum, ketik perintah: Nilaimaksimum = max(list1).
Untuk mencari nilai minimum, ketik perintah: Nilaiminimum = min(list1).
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Maka hasilnya sebagai berikut :

Untuk menunjukkan histogram, rumusnya : Histogram({banyak kelas},list1).
Mengetiknya di Input sebagai berikut:
Histogram({20,30,40,50,60,70,80},list1).
Maka hasil akhirnya setelah membentuk histogram seperti ini.
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H. TRIGONOMETRI
MENENTUKAN NILAI SIN DAN COS SUATU SEGITIGA
PADA LINGKARAN
1. Buka aplikasi Geogebranya. Pada Input ketik (1,0).

2. Klik Circle with Center and Radius, klik pada titik pusat (0,0) sehingga muncul
kotak tampilan. Pada kolom radius masukkan angka 2, sehingga muncul
lingkaran dengan jari-jari 2 satuan (lingkaran c).
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3.

Buat garis yang sejajar dengan sumbu y pada titik A. Pilih Parallel Line,
kemudian klik titik A dan klik kursor pada sumbu y, sehingga muncul gambar
sebagai berikut.

4.

Tentukan titik-titik potong garis a dengan lingkaran c. Pilih menu Intersect,
kemudian klik lingkaran c dan klik garis a, maka muncul dua titik yaitu titik C
dan D.
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5.

Setelah itu hilangkan garis a dan titik C dengan klik kanan pada garis a dan titik
C tersebut, hilangkan centang pada Show Object.

6.

Hubungkan titik A dan titik D dengan klik Segment lalu klik titik A dan D.
Buat segmen garis BD dengan mengklik Segment, klik titik B dan D. Buat
segmen garis BA dengan mengklik Segment, klik titik B dan A.
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7.

Klik tool Slider, klik Tampilan Grafik, pada kotak interval untuk nilai Min=0,
Max=2, Increment=0,001, kemudian klik Apply.

8.

Pada titik A klik kanan dan pilih Object Properties, pada Basic bagian
Definitionnya ditambahkan *f di belakang (1,0).
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9.

Kemudian menentukan sudut ABD dengan klik Angle, klik A ke B ke D. Maka
akan muncul nilai sudutnya.

10. Pada garis AD dan AB kita warnai dengan klik kanan, klik Object Properties,
klik Colour, dan pilihlah warnanya.
11. Pada garis AB kita ganti namanya menjadi cosα dan show label: name and
value. Begitu juga dengan garis AD, namanya diganti dengan sinα, name and
value.
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12. Klik kanan pada garis slider kemudian pilih Animati On, maka gambar tersebut
akan bergerak dan nilai sinα dan cosα akan berubah-ubah sesuai dengan
perubahan sudutnya. Pada saat α=90, maka cosα=0 dan sinα=2 begitu juga
sebaliknya.
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MENGGAMBAR GRAFIK TRIGONOMETRI DASAR

1. Bukalah geogebra. Klik kanan pilih Grid, maka akan keluar garis kotak-kotak.
2. Kita ganti titik koordinat sumbu x menjadi bentuk derajat, dengan cara klik
kanan, pilih Graphics lalu pilih Basic, xAxis, dan yAxis. Isilah seperti di bawah
ini. Hasilnya berupa sumbu cartesius dengan jarak tampilan sudut sebesar 300.
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3.

Ketik pada Input persamaan y=sin(x0), y=cos(x0), y=tan(x0), y=sec(x0),
y=cosec(x0), dan y=cotan(x0). Pada saat mengetikkan sudut derajat, dapat
diambil dari paling kanan kotak Input seperti contoh di bawah ini. Semua
hasilnya seperti gambar di bawah ini.
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4.

Kalau ingin mengubah warna dan ketebalan keenam kurva tersebut, klik kanan
pada kurva pilih Object Properties, lalu pilih Colour untuk mengubah warna
dan pilih Style untuk mengubah ketebalan kurva.
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MENGGAMBAR GRAFIK SINUS, COSINUS, DAN TANGEN LANJUTAN

1.
2.

Bukalah geogebra. Klik kanan pada Tampilan Grafik lalu pilih Grid, maka akan
muncul garis kotak-kotak.
Kita ganti titik koordinat sumbu x menjadi , dengan cara klik kanan, pilih
Graphics lalu pilih xAxis, klik Distance kita ganti dengan

, maka akan

terganti seperti gambar berikut.

3.

Kita ketikkan pada Input :
a=1 , enter
b=2, enter
c=1, enter
d=2, enter
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4.

Ketik pada Input persamaan f(x)=a*sin (b*x + c) + d, lalu tekan enter maka
akan terbentuk gambar seperti di bawah ini. Kita ubah warna dan ketebalan
kurva grafik tersebut, klik kanan pada kurva grafik pilih Object Properties, lalu
pilih Colour untuk mengubah warna dan pilih Style untuk mengubah ketebalan
kurva. Hasilnya seperti pada gambar di bawah ini.

5.

Untuk membuat grafik cosinus, kita ketik kembali pada Input persamaan
g(x)=a*cos (b*x + c) + d, lalu tekan enter. Lakukan hal yang sama seperti
sebelumnya.
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6.

Untuk membuat grafik tangen, kita ketik kembali pada Input persamaan
h(x)=a*tan (b*x + c) + d, lalu tekan enter. Lakukan hal yang sama seperti
sebelumnya.

Jadi gambar grafik sinus, cosinus, dan tangen dari persamaan
f(x)=a*sin(b*x+c)+d, g(x)=a*cos(b*x+c)+d, h(x)=a*tan(b*x+c)+d, dengan nilai
a=1, b=2, c=1, dan d=2 adalah seperti pada gambar di atas.
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MELUKIS GRAFIK FUNGSI TRIGONOMETRI f(x) = Cosec (x0) DAN
g(x) = a*Cosec (x0) DAN MENGETAHUI HUBUNGAN KEDUANYA

1. Klik kanan pada daerah grafik, kemudian muncul Contect-menu, klik Graphics.
2. Kemudian isi pada tab Basic pada bagian Dimensions:
xMin = -20, xMax = 400 dan yMin = -6, yMax = 6

3. Dari tab xAxis pada bagian Distance ketik 30. Pada bagian Unit pilih
Klik Ok.

o

(derajat).
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4. Selanjutnya kita membuat luncuran. Klik pada tool Slider, klik pada daerah
grafik, kemudian isi kotak slider.
Name : a Jenis : Number
Interval
Min = -5
Max = 5
Increment = 0.1

5. Kemudian pada Input, ketik rumus fungsi yang akan dilukis: f(x)=cosec(x0) dan
g(x)=a* cosec(x0).
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6. Geser slider ke kiri/kanan, perhatikan perubahan yang terjadi.

7. Menganimasikan slider.
Klik-kanan pada slider sehingga muncul Contect-menu, pilih Animation On.
Klik kanan pada fungsi g(x), pilih Trace On.
Perhatikan perubahan yang terjadi.

8. Bandingkan grafik f(x) = cosec(xo) dan g(x) = a*cosec(xo).
Fungsi g(x) = a*cosec(xo) memiliki grafik yang sesuai dengan fungsi baku f(x)
= cosec(xo), dengan periode dasar sebesar {

3600

}.
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MEMBUAT ROTASI KURVA SINUS

1.

Buka aplikasi geogebra, tulis pada input A= (0,1) dan enter.

2. Pilih Slider, lalu klik pada Tampilan Grafik, setelah muncul kotak, ganti min = 0
dan max = 2*pi. Pilih Animation ganti dengan Increasing.
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3.

Pilih Slider, lalu klik pada Tampilan Grafik, setelah muncul kotak, ganti dengan
Angel, pilih Animation ganti Increasing.

251

4.

Pilih Move, tulis pada Input f(x) = sin(x)
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5.

Pilih Move, klik titik (0,1) kemudian pilih Rotate Around Point.

6.

Klik pada kurva lalu klik di titik (0,1), muncul angel 450.
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Klik Ok. Maka muncul gambar berikut.

7.

Klik Move untuk menggerakkan kurva. Klik kurva kedua, lalu klik kanan, pilih
Object Properties, ganti Colour, pilih Advanced.
(red ganti :

3600

(green ganti : 1 –

)

3600

)

(blue ganti 0.5)
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8.

Klik garis = 00, lalu klik kanan pilih Animation On dan klik garis a=0 pilih
Animation On.

9.

Klik dua kali pada kurva f1 (warna hijau), maka muncul gambar berikut.

Ganti Rotate[f, 45°, A] dengan Rotate[f, α, A], klik Ok. Maka hasilnya sebagai
berikut.
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MEMBUAT GELOMBANG KURVA BERGERAK

1.

Klik kanan pada Tampilan Grafik, format absis dan ordinat grafik seperti
berikut:
Sumbu X : min = -100 dan maks = 3600
Sumbu Y : min = - 2 dan maks = 2
Ukuran sudut dalam derajat.

257

2.

Buat dua buah luncuran yaitu luncuran a dan luncuran b dengan kriteria seperti
pada gambar berikut. Caranya klik Slider lalu klik pada Tampilan Grafik, maka
akan muncul kotak, isilah dengan nama a beserta data lainnya seperti di bawah
ini.

Klik lagi Slider lalu klik pada Tampilan Grafik, maka akan muncul kotak, isilah
dengan nama b beserta data lainnya seperti di bawah ini.
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Maka hasilnya sebagai berikut, terdapat dua buah luncuran.

3.

Tuliskan rumus y = a*sin(b*x0) dan y = a*cos(b*x0) pada Input.

Maka hasilnya sebagai berikut.
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4.

Gerakkan luncuran a dan luncuran b, maka kurva grafik akan bergerak.

5.

Aktifkan animasi dengan cara letakkan kursor pada bulatan kedua luncuran, klik
kanan dan klik Animation On, maka kedua kurva agar bergerak terus-menerus
sesuai perubahan angka pada luncuran.
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baru dikembangkan sekitar tahun 2001 oleh Markus
Hohenwarter, seorang matematikawan Austria dan profesor di
Universitas Johannes Kepler (JKU) Linz. Program ini
dikembangkannya untuk
membantu pemahaman dan
mempermudah pembelajaran matematika. Karena itu program
Geogebra ini sangat penting untuk diketahui dan dipelajari,
karena dapat membantu pemahaman terhadap matematika.
Geogebra adalah program dinamis yang memiliki fasilitas untuk
memvisualisasikan atau mendemonstrasikan konsep-konsep
matematika serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi
konsep-konsep matematika. Geogebra adalah program komputer
untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan
aljabar. Program ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat
diunduh dari www.geogebra.com. Program geogebra ini sangat
terkenal, sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan oleh
jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru,
dosen, dan yang berkepentingan menggunakannya.
Beberapa manfaat program Geogebra dalam pembelajaran
matematika sebagai berikut:
a) Dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat
dan teliti, bahkan yang rumit.
b) Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi
yang dapat memberikan pengalaman visual dalam
memahami konsep geometri.
c) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan balikan/evaluasi untuk
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