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ABSTRAK 

 

Program GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

matematika untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep 

matematis serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis. 

Pemanfaatan GeoGebra memiliki beberapa keuntungan salah satu di antaranya 

adalah lukisan-lukisan yang biasanya dihasilkan dengan cepat dan teliti dibandingkan 

dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Artikel ini menyajikan uraian 

mengenai program GeoGebra beserta contoh-contoh penerapannya sebagai media 

pembelajaran matematika. 

 

Kata Kunci: GeoGebra, matematika, Media Pembelajaran 

 

ABSTRACT 
 The GeoGebra program can be used as a mathematics medium for learning to 

demonstrate or visualize mathematical concepts as well as a tool for building mathematical 

concepts. Utilization GeoGebra has several advantages in one of the processed paintings are 

usually made quickly and carefully compared with using a pencil, ruler, or run. This article 

presents a description of the GeoGebra program which can be tried for mathematics learning. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini telah membawa perubahan besar 

dihampir semua aspek kehidupan. Dengan adanya perkembangan berbagai teknologi, dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan dunia pendidikan, termasuk untuk menunjang 

pembelajaran matematika yaitu sebagai media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran 

yang telah berkembang saat ini adalah komputer dengan berbagai program-program yang 

relevan. Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

matematika adalah program GeoGebra. 

Media pembelajaran merupakan  alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun 

diluar kelas (Azhar, 2011). Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan berpengaruh dalam 

mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih optimal. Sebagai salah satu 
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komponen pembelajaran, media tidak bisa luput dari sistem pembelajaran secara menyeluruh. 

Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapatkan perhatian guru 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. 

Alasan yang sering kali adalah terbatasnya waktu untuk membuat media, sulit mencari media 

yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini tidak perlu terjadi jika setiap guru telah 

membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan mengenai media pembelajaran, padahal 

banyak media yang bisa dipilih, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, 

biaya, maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis media memiliki karakteristik 

tertentu yang perlu dipahami, sehingga dapat dipilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi yang ada di lapangan. 

Dengan beragam fasiltas yang dimiliki, GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep 

matematis serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis. Artikel ini 

menyajikan uraian mengenai program GeoGebra beserta contoh-contoh penerapan GeoGebra 

sebagai media pembelajaran matematika. 

 

PEMBAHASAN 

1. Program GeoGebra 

GeoGebra merupakan kependekan dari geometry (geometri) dan algebra (aljabar), tetapi 

program ini tidak hanya mendukung untuk kedua topik tersebut, tapi juga mendukung banyak 

topik matematika di luar keduanya. Menurut Hohenwarter dan Fuchs (Suprihady: 2015:1), 

GeoGebra adalah software serbaguna untuk pembelajaran matematika di sekolah dan perguruan 

tinggi. Dalam pembelajaran matematika GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai berikut; 1) 

GeoGebra untuk media demontrasi dan visualisasi. 2) GeoGebra sebagai alat bantu kontruksi. 3) 

GeoGebra sebagai alat bantu penemuan konsep matematika. 4) GeoGebra untuk menyiapkan 

bahan-bahan pengajaran. 

Menurut Hohenwarter (2008), GeoGebra adalah program komputer untuk membelajarkan 

matematika khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat dimanfaatkan secara bebas yang 

dapat diunduh dari www.geogebra.com. Website ini rata-rata dikunjungi sekira 300.000 orang 
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tiap bulan. Hingga saat ini, program ini telah digunakan oleh ribuan siswa maupun guru dari 

sekira 192 negara. 

Pemanfaatan program GeoGebra memberikan beberapa keuntungan, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 1) Lukisan-lukisan yang biasanya dihasilkan dengan cepat dan teliti 

dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. 2) Adanya fasilitas animasi 

dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging) pada program GeoGebra dapat memberikan 

pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep matematika. 3) Dapat 

dimanfaatkan sebagai balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. 

4) Mempermudah guru/siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada 

suatu objek matematika (Mahmudi, 2010). 

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

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

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

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

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

Sedangkan menun Help menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Berbagai 

menu selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 1. Menu awal GeoGebra 

 

2. Contoh Aplikasi Program GeoGebra 
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Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa contoh aplikasi program GeoGebra, dalam 

pembelajaran matematika yakni untuk menentukan grafik fungsi linier, grafik fungsi kuadrat. 

a. Fungsi Linier 

Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat satu atau suatu fungsi 

yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu fungsi linier sering disebut 

dengan persamaan garis lurus dengan bentuk umumnya adalah f(x) = ax + b. Perintah 

untuk menggambar grafik fungsi linier adalah ketiklah pada input f(x) = 2x + 6, maka 

grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2: Grafik fungsi linier 

b. Fungsi kuadrat 

Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang ditentukan oleh f(x) = ax
2
 + bx + c dengan a, 

b, dan c adalah konstanta-konstanta serta a ≠ 0. Grafik dari sebuah fungsi kuadrat 

disebut parabola. Untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, diperoleh dengan 

menentukan dulu beberapa buah titik yang terletak pada grafik, kemudian gambarlah 

kurva melalui titik-titik tersebut, maka diperolehlah sketsa grafik fungsi kuadrat. 

Perintah untuk menggambar grafik fungsi linier adalah ketiklah pada input  f(x) = x
2
 – 

8x – 6, maka grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3: Grafik fungsi kuadrat 

 

 

KESIMPULAN 

Program  GeoGebra  memiliki beragam fasilitas sehingga dapat  dimanfaatkan  sebagai  

media  pembelajaran matematika. GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

matematika untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta 

sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis. Pemanfaatan GeoGebra 

memiliki beberapa keuntungan salah satu di antaranya adalah lukisan-lukisan yang biasanya 

dihasilkan dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau 

jangka. 
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