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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Program Geogebra dalam upaya meningkatkan 
pemahaman siswa pada pokok bahasan segitiga melalui pembelajaran remedial. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian  kualitatif-deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 
8 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. Subyek pada penelitian adalah siswa kelas VII.6. Pembelajaran 
remedial dilakukan dengan memanfaatkan Program Geogebra sebagai media pembelajarannya. Data 
penelitian dikumpulkan dengan cara observasi langsung di kelas, wawancara dengan guru matematika, 
hasil tes tertulis, kuesioner, dan wawancara. Peneliti melakukan tes pengukuran awal, yaitu tes hasil 
belajar pembelajaran konvesional yang dilakukan oleh guru di kelas, pemberian materi dengan 
menggunakan Program Geogebra sebagai media pembelajarannya, dan tes pengukuran akhir, yaitu tes 
hasil belajar pembelajaran remidial dengan memanfaatkan Program Geogebra. Hasil penelitian berupa 
deskripsi proses pembelajaran remidial dan perbandingan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran 
remidial dilakukan. Dari hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan terhadap pemahaman siswa 
setelah mengikuti pembelajaran remidial dengan menggunakan Program Geogebra. Peningkatan 
pemahaman tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang semula pada tes 
pengukuran awal hanya 43,3% siswa yang memenuhi KKM yaitu 8,0 dengan rata-rata kelas 7,7 menjadi 
93,3% siswa yang memenuhi KKM pada tes pengukuran akhir dengan rata-rata kelas 9,5. Hal ini 
menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan Program Geogebra dapat membantu 
meningkatkan  pemahaman siswa pada materi segitiga. 

 
Kata-kata kunci: Hasil Belajar, Meningkatkan Pemahaman, Segitiga, Program Geogebra 
 
PENDAHULUAN 
 
Pendidikan merupakan media yang memiliki 
peran penting dalam kehidupan  sebagai 
sarana untuk menciptakan manusia yang 
berkualitas dan berpotensi, baik dalam hal 
kehidupan pribadi maupun sosialnya. 
Mengingat peran pendidikan tersebut maka 
sudah seharusnya aspek ini menjadi perhatian 
dalam rangka meningkatkan sumber daya 
masyarakat Indonesia yang berkualitas. 
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran 
di sekolah dinilai cukup memegang peranan 
penting dalam membentuk siswa menjadi 
berkualitas, karena matematika merupakan 
suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu 
secara logis dan sistematis. Oleh karena itu, 
dibutuhkan peningkatan mutu pendidikan 
matematika agar sumber daya manusia di 

Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di 
dunia internasional. 
Geometri sebagai cabang dari ilmu 
matematika didefinisikan sebagai ilmu  yang 
berhubungan dengan bentuk besarnya benda-
benda. (James dan james, 1968:168 dalam 
Russafendi, 1958:2). Geometri juga 
didefinisikan sebagai ilmu  yang 
mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-
benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-
ukurannya satu sama lain. Jadi geometri 
dapat dipandang sebagai suatu studi tentang 
ruang physic (Moeharti, 1986 : 1.2). 
 
Dalam pembelajaran di sekolah, matematika 
merupakan salah satu mata pelajaran yang 
masih dianggap sulit dipahami oleh siswa. 
Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 
matematika diperlukan suatu metode 
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mengajar yang bervariasi. Artinya dalam 
penggunaan metode mengajar tidak harus 
sama untuk semua pokok bahasan, sebab 
dapat terjadi bahwa suatu metode mengajar 
tertentu cocok untuk satu pokok bahasan 
tetapi tidak untuk pokok bahasan yang lain. 
Kenyataan yang terjadi adalah penguasaan 
siswa terhadap materi matematika masih 
tergolong rendah jika dibanding dengan 
mata pelajaran lain. Salah satu materi 
matematika yang penguasaan siswa rendah 
adalah pada pokok bahasan segitiga, dimana 
pada materi tersebut masih banyak siswa 
yang belum bisa memahami dan berpikir 
secara abstrak tentang bangun datar segitiga 
secara terperinci tersebut tanpa harus melihat 
benda tersebut secara langsung atau sekedar 
visualisasinya.  
 
Perkembangan teknologi dan komunikasi 
saat ini turut memberikan peranan yang 
positif juga dalam dunia kependidikan. 
Sekarang ini banyak pula sekolah 
memanfaatkan teknologi, seperti komputer 
maupun internet untuk mendukung kegiatan 
belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar 
dapat menciptakan metode-metode 
pembelajaran dengan media yang inovatif 
dan kreatif.  
 
Melihat fenomena tersebut, maka perlu 
diterapkan suatu sistem pembelajaran yang 
melibatkan peran siswa secara aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar guna 
meningkatkan pemahaman dan prestasi 
belajar matematika di setiap jenjang 
pendidikan. Salah satu model pembelajaran 
yang cocok untuk menjawab fenomena 
tersebut adalah dengan pemanfaatan media 
pembelajaran. Menurut Robertus Angkowo 
dan A. Kosasih (2007:11) media 
pembelajaran adalah segala sesuatu yang 
dapat dipergunakan untuk menyalurkan 
pesan dan merangsang pikiran, dapat 
membangkitkan semangat, perhatian dan 
kemauan siswa sehingga dapat mendorong 
terjadinya proses pembelajaran dalam diri 
siswa. Dalam pembelajaran matematika 
sendiri media pembelajaran yang 
dimaksudkan, misalnya : penggunaan 
Program Geogebra, Cabri 3D, Maple, 
MATLAB, Wingeom, Win Plot, dan 
sebagainya, tergantung pada materi yang 

akan dicapai. Program GeoGebra sangat 
cocok digunakan untuk mengatasi kesulitan 
siswa dalam mempelajari bangun segitiga. 
Program yang diciptakan oleh Markus 
Hohenwarter pada tahun 2001/2002 ini 
bersifat dinamis dalam pembelajaran 
matematika, khususnya geometri sehingga 
memungkinkan siswa untuk aktif dalam 
membangun pemahaman konsep geometri. 
Program ini memungkinkan visualisasi 
sederhana dari konsep geometri yang rumit 
dan membantu meningkatkan pemahaman 
siswa tentang konsep tersebut (David Wess, 
2009). Program Geogebra dipilih karena 
Program ini dapat menyajikan gambaran 
sehingga dapat membantu siswa dalam 
mempelajari materi pada pokok bahasan 
segitiga yang memerlukan visualisasi dari 
bangun yang diinginkan secara lebih 
terperinci. Selain itu, Geogebra juga dapat 
merangsang kreatifitas siswa dalam 
memahami suatu konsep matematika.  

 
SUBYEK DAN METODE 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini deskriptif-kualitatif namun 
tidak lepas juga dari penelitian kuantitatif. 
Dalam penelitian ini mendeskripsikan hasil 
penelitian berupa pemanfaatan Progam  
Geogebra dalam pembelajaran remedial 
pada pokok bahasan segitiga sebagai upaya 
meningkatkan pemahaman siswa. 
 
Subyek penelitian adalah siswa kelas VII 6 
SMP Negeri 8 Yogyakarta  yang terdiri dari 
30 siswa pada semeter genap tahun ajaran  
2012/2013.  Kegiatan pembelajaran 
dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. 
Kelas VII 6 dilaksanakan pembelajaran 
remedial di kelas dengan menggunakan 
Program Geogebra. 
 
Data penelitian diperoleh dengan cara 
observasi langsung, tes pengukuran awal, tes 
pengukuran  akhir, kuesioner dan wawancara. 
Observasi langsung dilaksanakan dengan 
mengamati kegiatan pembelajaran yang 
berlangsung  di kelas. Pertemuan pertama 
digunakan untuk tes pengukuran awal yaitu 
tes hasil belajar pembelajaran konvesional 
yang dilakukan oleh guru di kelas yang 
berlangsung selama 60 menit kemudian 
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dilanjutkan dengan pengenalan Program 
Geogebra. Pertemuan kedua digunakan untuk 
pemberian materi selama 2 jam pelajaran (80 
menit) dan pertemuan ketiga digunakan untuk 
lanjutan pemberian materi kemudian tes 
pengukuran akhir yaitu tes hasil belajar 
pembelajaran remidial dengan memanfaatkan 
Program Geogebra yang berlangsung selama 
2 jam pelajaran (80 menit). Tes pengukuran 
awal bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pemahaman siswa dan kesulitan-kesulitan 
apa saja yang dihadapi siswa saat 
mempelajari materi  tentang segitiga yang 
sudah dipelajari dengan guru sebelumnya, 
selanjutnya kesulitan-kesulitan siswa inilah 
yang digunakan peneliti untuk menyusun 
pembelajaran remedial agar dapat 
meningkatkan pemahaman siswa. Tes 
pengukuran akhir bertujuan untuk 
mengetahui seberapa jauh ketercapaian 
pembelajaran remedial yang telah 
dilaksanakan serta sebagai pembanding 
efektifitas pembelajaran remedial  berbantuan 
Program Geogebra dengan pembelajaran 
konvensional yang dilakukan guru sebelum 
pembelajaran remedial. Materi pembelajaran 
yang diamati yaitu konsep segitiga di kelas 
VII. Kegiatan analisis data dilakukan dengan 
mendeskripsikan seluruh data penelitian dan 
mencari kesimpulan dari beberapa data 
penelitian yang telah didapatkan selama 
penelitian di lapangan. 

 
 
HASIL DAN DISKUSI 
 
Dalam bagian ini akan disajikan proses  dan 
data yang diperoleh selama pembelajaran 
remedial   di kelas. Peneliti menggunakan 
kelas VII.6 dikarenakan kelas tersebut 
mempunyai tingkat pemahaman yang rendah  
dibandingkan kelas-kelas yang lain. 
Informasi tersebut diperoleh saat melakukan 
observasi dan wawancara dengan guru 
matematika. Pada pertemuan pertama (60 
menit) digunakan untuk tes pengukuran awal 
yang bertujuan untuk melihat tingkat 
pemahaman siswa pasca pembelajaran 
konvensionalyang dilakukan  oleh guru di 
kelas dan untuk mengetahui kesulitan yang 
dihadapi siswa pada materi tersebut. Selain 
itu, pada pertemuan pertama juga digunakan 
untuk memperkenalkan Program Geogebra 

yang nantinya akan digunakan dalam 
pembelajaran remedial.  Pertemuan kedua (2 
jam pelajaran) digunakan untuk penyampaian  
materi dan pertemuan ketiga (20 menit) 
digunakan lanjutan pemberian materi dan (60 
menit) digunakan untuk tes pengukuran akhir 
yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 
jauh ketercapaian pembelajaran remedial 
yang dilakukan di kelas dengan metode 
pembelajaran yang memanfaatkan Program 
Geogebra sebagai media pembelajarannya. 
Beberapa contoh  penggunaan Progam 
Geogebra  dalam pembelajaran: 

 
 

 
 
 

 
Gambar.2 Jumlah Sudut Pada 

Segitiga

Gambar.1 Jenis-jenis Segitiga 
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Hasil pengamatan proses pembelajaran 
remedial  yang dilakukan di  kelas VII.6, 
terlihat berbagai perbedaan. Pada 
pembelajaran remedial menggunakan 
Program Geogebra, siswa terlihat lebih aktif 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
peneliti. Siswa juga lebih antusias untuk 
bertanya jika ada hal-hal yang masih  kurang 
dipahami. 
 
Hasil tes tertulis dibagi menjadi beberapa tes 
yaitu tes pengukuran awal dan tes 
pengukuran akhir yang dilaksanakan di  kelas 
VII.6. Tabel berikut ini adalah nilai tes 
pengukuran awal dan tes pengukuran akhir di 
kelas VII.6:  
 

Tabel 1  Nilai Tes Pengukuran Awal dan Tes 
Pengukuran Akhir Kelas VII.6 

 

No 
Tes Pengukuran 

Awal 
Tes Pengukuran 

Akhir 
Nama Nilai Nama Nilai 

1 A1 8,0 A1 10 
2 A2   6,2* A2 9,3 
3 A3 8,2 A3 8,9 
4 A4*   6,3* A4   7,1* 
5 A5 8,3 A5 10 
6 A6   6,5* A6 8,6 
7 A7*   6,1* A7   7,3* 
8 A8   6,5* A8 10 
9 A9   7,1* A9 10 
10 A10   7,5* A10 10 
11 A11 9,5 A11 10 
12 A12 8,8 A12 10 
13 A13 9,3 A13 9,6 
14 A14   7,5* A14 9,9 
15 A15 8,5 A15 10 
16 A16 9,2 A16 10 
17 A17   6,8* A17 9,4 
18 A18   7,3* A18 9,4 
19 A19   6,5* A19 8,9 
20 A20   7,8* A20 10 
21 A21 9,5 A21 10 
22 A22   6,8* A22 9,6 
23 A23   7,5* A23 9,7 
24 A24 9,2 A24 9,4 
25 A25   7,8* A25 9,6 
26 A26 9,0 A26 9,6 
27 A27   7,1* A27 9,6 
28 A28   6,5* A28 10 
29 A29 8,2 A29 9,9 
30 A30 8,2 A30 10 

Jumlah 231,8 Jumlah 285,6 
Rata-rata 7,7 Rata-rata 9,5 

 Persentase 
Ketuntasan 43,3% Persentase 

Ketuntasan 93,3% 
 
Keterangan:  
A1 : Siswa XA dengan nomor absen1 
A2 : Siswa XA dengan nomor absen2 

 dst. 
.* : Siswa yang belum memenuhi KKM 

  yaitu 8,0.  
 

Gambar.3  Luas Segitiga 

Gambar.4 Garis Bagi 
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Dua data hasil tes tertulis siswa kelas VII.6 
dapat dilihat perbandingannya. Pada tes 
pengukuran awal nilai rata-rata kelas lebih 
rendah dibandingkan dengan tes pengukuran 
akhir yang merupakan  pembelajaran 
remedial berbantu Program Geogebra.  
 
Kuesioner diberikan kepada siswa kelas VII.6 
setelah melakukan pembelajaran remedial 
dengan menggunakan Program Geogebra. 
dalam pembelajaran. Dari hasil kuesioner, 
sebanyak 20 siswa menyatakan Program 
Geogebra  membantu meningkatkan 
pemahaman dalam pembelajaran pada materi 
segitiga ini, sedangkan 6 siswa menyatakan 
biasa saja/tidak terlalu membantu, dan 4 
siswa menyatakan bahwa Program Geogebra 
tidak membantu untuk meningkatkan 
pemahaman siswa pada materi segitiga. 
 
Setelah melakukan tes tertulis baik tes 
pengukuran awal maupun tes pengukuran 
akhir dan hasil kuesioner diperoleh, maka 
peneliti melakukan tindak lanjut dengan 
menganalisis hubungan keduanya. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 
dapat diindikasikan tiga klasifikasi 
pembelajaran remidial dengan Program 
Geogebra  terhadap pemahaman siswa yang 
dilihat dari hasil belajar dengan kuesioner, (1) 
Siswa  yang terbantu dengan Program 
Geogebra dan mendapat hasil yang 
memuaskan, (2) Siswa yang terbantu dengan 
Program Geogebra, tetapi tidak mendapat 
hasil yang memuaskan, dan (3) Siswa yang 
tidak terbantu dengan Program Geogebra, 
tetapi mendapat hasil yang memuaskan.  
Adapun yang dimaksud dengan memuaskan 
dalam hal ini adalah nilai hasil belajar pada 
tes pengukuran akhir siswa lebih meningkat 
dari tes kemampuan  awal dan di atas Kriteria 
Ketuntasan Minimal sedangkan tidak 
memuaskan nilai siswa dapat naik/turun 
tetapi masih di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal. Peneliti melakukan wawancara 
dengan 3 siswa kelas VII.6, dari ketiga siswa 
tersebut mewakili masing-masing dari 
klasifikasi yang sudah ditentukan. Dari 
wawancara  terlihat beberapa siswa merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan persoalan 
yang berkaitan dengan materi melukis 
segitiga jika dan garis-garis istimewa pada  
segitiga . Siswa merasakan kesulitan 

melukiskan segitiga dan garis-garis 
istimewanya seperti yang dimaksud dalam 
soal dan terkadang siswa merasa kesulitan 
membedakan langkah-langkah dalam 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan melukis segitiga dan garis-garis 
istimewa pada segitiga . Siswa juga merasa 
terbantu dengan adanya Program Geogebra 
dalam pembelajaran remedial yang telah 
diberikan kepada mereka. Selain itu dari hasil 
wawancara terlihat bahwa kemampuan siswa 
dalam  memahami masalah berbeda-beda. 
Siswa menyatakan terbantu dengan adanya 
Program Geogebra tersebut tetapi pengaruh 
paling besar terlihat dari siswa yang memang 
mempunyai kemampuan akademik yang baik. 
Dari ketiga siswa tesebut menyatakan bahwa 
mereka masih mengalami kesulitan dalam 
mengambarkan keadaan yang dihadapi dalam 
penyelesaian soal, merasa kesulitan  terhadap 
materi karena terkadang mereka sulit untuk 
membedakan cara penyelesaian dari suatu 
masalah yang diberikan, serta mereka merasa 
memerlukan media atau alat bantu dalam 
pembelajaran agar dapat meningkatkan 
pemahaman mereka dalam belajar 
matematika karena menurut mereka belajar 
matematika jika hanya dibayangkan saja akan 
terasa sulit jika dibandingkan melihat 
bentuknya secara langsung,baik hanya berupa 
gambar maupun wujud aslinya. 
 
PEMBAHASAN 
  
Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan 
hasil dari penelitian secara keseluruhan. Hasil 
observasi tak langsung diketahui dari guru 
matematika yang mengajar di kelas VII 
menyatakan bahwa kemampuan siswa dari 
kelas VII.6 lebih rendah dibandingkan 
dengan siswa kelas lainnya. Dari hal ini, 
peneliti kemudian menggunaan kelas tersebut 
sebagai obyek penelitian agar nantinya 
peneliti dapat meningkatkan pemahaman 
siswa yang sesuai dengan tujuan dari 
penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Di 
kelas VII.6 kegiatan pembelajaran remedial 
menggunakan Program Geogebra. Kegiatan 
pembelajaran diawali dengan tes pengukuran 
awal. Tes pengukuran awal digunakan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman siswa serta 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa 
pada materi segitiga. Kesulitan siswa inilah 
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yang nantinya digunakan untuk menyusun 
pembelajaran dengan Program Geogebra 
agar dapat meningkatkan pemahaman siswa. 
Kegiatan pembelajaran dilakukan selama 3 
kali pertemuan dan diakhiri dengan 
pemberian  tes pengukuran akhir. Tes 
pengukuran akhir digunakan melihat ada atau 
tidaknya perkembangan yang terjadi pada 
siswa pasca pembelajaran remidial dengan 
menggunakan Program Geogebra. 
 
Hasil tes pengukuran awal dan tes 
pengukuran akhir menunjukan bahwa kelas 
VII.6  mengalami peningkatan dalam hasil 
belajar. Pada  tes pengukuran awal, hanya ada 
13 orang siswa saja yang memenuhi KKM 
yaitu 8,0 dari total keseluruhan 30 siswa 
dengan rata-rata kelas 7,7. Sedangkan pada 
tes pengukuran akhir, meningkat menjadi 28 
orang siswa yang memenuhi KKM dari total 
keseluruhan 30 siswa dengan rata-rata kelas 
9,5. Hal ini menunjukan pembelajaran 
dengan Program Geogebra lebih membantu 
meningkatkan  pemahaman dan mengatasi 
kesulitan belajar siswa tentang  segitiga.  
 
Kuesioner diberikan kepada kelas VII.6  yang 
selanjutnya akan dianalisis. Banyak siswa 
yang menyatakan bahwa pembelajaran 
menggunakan Program Geogebra lebih 
membantu dalam memahami materi segitiga 
yang dituangkan dalam soal-soal latihan serta 
ujian. Tetapi ada beberapa siswa yang 
menyatakan mampu memahami materi yang 
disampaikan dengan bantuan Program 
Geogebra namun nilai tes evaluasinya masih 
di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
yaitu 80. Hal inilah yang membuat peneliti 
melakukan penelitian lebih lanjut yaitu 
dengan wawancara. 
 
Hasil wawancara dengan beberapa siswa 
VII.6 menyatakan bahwa materi mengenai 
segitiga merupakan materi yang sedikit sulit, 
karena siswa sulit membedakan langkah-
langkah dalam menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan melukis segitiga dan garis-
garis istimewa pada segitiga. Selain itu 
dengan adanya media pembelajaran seperti 
Program Geogebra dirasa sangat membantu 
karena mempermudah siswa dalam 
menetukan langkah-langkah menyelesaikan 
soal yang berkaitan dengan melukis segitiga 

dan melukis garis-garis istimewa pada 
segitiga. Siswa juga berpendapat 
pembelajaran menggunakan Program 
Geogebra dirasa menarik dan dapat 
meningkatkan semangat siswa dalam belajar 
di kelas, karena sebelumnya dalam 
pembelajaran matematika siswa belum 
pernah menggunakan media pembelajaran. 
Selain itu, sifat Program Geogebra yang 
dinamis dan mudah digunakan juga menjadi 
pemicu semangat mereka agar tidak merasa 
jenuh dalam belajar matematika.    

 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pembelajaran dengan bantuan Program 

Geogebra sangat membantu dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa  pada 
materi segitiga. Hal ini terlihat dari 
perbandingan nilai rata-rata pada tes 
pengukuran awal yang lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai rata-rata tes 
pengukuran akhir siswa. Selain itu dengan 
Program Geogebra, siswa lebih mudah 
dalam membedakan langkah-langkah 
menyelesaikan yang berkaitan dengan 
materi melukiskan segitiga dan garis-garis 
istimewa pada segitiga sesuai dengan 
jenis-jenisnya. 

2. Hasil kuesioner / angket menyatakan 
Program Geogebra sangat membantu 
siswa pada pokok bahasan seigitiga, 
khususnya pada sub pokok bahasan 
melukis segitiga dan garis-garis-garis 
istimewa pada segitiga. Walaupun ada 
beberapa siswa yang berpedapat Program 
Geogebra  ini biasa saja (tidak begitu 
membantu) bahkan ada pula siswa yang 
berpendapat Program ini tidak membantu.  

3. Hasil wawancara menyatakan bahwa 
siswa memerlukan media atau alat bantu 
dalam pembelajaran untuk meningkatkan 
pemahaman  pada pokok bahasan segitiga. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Ucapan terima kasih diberikan penulis 
kepada:  

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 
Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada peneliti untuk 
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melakukan penelitian di SMP Negeri 
8 Yogyakarta. 

2. Ibu Th. Parwati, S. Pd. selaku guru 
pengampu mata pelajaran 
matematika untuk kelas VII di SMP 
8 Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada peneliti untuk 
melakukan penelitian dan sudi 
memberikan pengarahan selama 
peneliti melakukan penelitian. 

3. Siswa/siswa SMP Negeri 8 
Yogyakarta, khususnya siswa/siswi 
kelas VII.6 yang telah sudi menerima 
dan bekerjasama dengan peneliti 
selama penelitian berlangsung.   

4. Merry Larasati, selaku observer yang 
telah membantu saya selama 
penelitian berlangsung. 
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LAMPIRAN 
 

A. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SEKOLAH    :  SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA 
MATA PELAJARAN    :  MATEMATIKA 
KELAS/SEMESTER   :  VII / II (GENAP) 
 

I. Standar Kompetensi : 
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

II. Kompetensi Dasar: 
6.1 Mengidentifikasi sifar-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
6.4  Melukis segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis berat dan garis sumbu. 

III. Indikator: 
1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya 
2. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya 
3. Menurunkan rumus keliling bangun segitiga. 
4. Menurunkan rumus luas bangun segitiga. 
5. Menyelesaikan masalah yang berkaian dengan menghitung keliling dan luas 

bangun segitiga. 
6. Melukis segitiga yang diketahui tiga sisinya, dua sisi satu sudut apitnya, satu 

sisi dan dua sudut. 
7. Melukis segitiga sama sisi dan sama kaki. 
8. Melukis garis tinggi, garis bagi,garis berat dan garis sumbu 

 
Pertemuan 1 (Alokasi Waktu 2 Jam Pelajaran @40  menit) 

No Uraian kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  

- Apersepsi tentang  pengertian segitiga 
      Murid diingatkan kembali mengenai materi segitiga melalui 

tes kemampuan awal. Tes ini berdasarkan pengetahuan tentang 
segitiga yang sudah mereka dapat di Sekolah Dasar 
sebelumnya. 

 

 

60’ 

2 Kegiatan Inti 
Pengembangan; 
- Mengkaitkan pengetahuan awal peserta didik dengan cara 

mengamati benda-benda disekitar yang berbentuk segitiga 
- Guru sebelumnya melakukan pengenalan Program Geogebra 

kepada siswa 

 

 

10’ 
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- Kemudian masuk ke materi mengenai Jenis-jenis segitiga 
ditinjau dari panjang sisinya dan Jenis segitiga berdasarkan 
sudutnya menggunakan  bantuan Program Geogebra 
 

Penerapan; 
-  Melakukan latihan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi dan 
sudutnya 

- siswa melakukan latihan mengerjakan soal yang berkaitan 
dengan jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi dan 
sudutnya, lalu memaparkan hasil pekerjaan mereka di depan 
kelas 

- Guru menyelesaikan penyelesaian soal yang diberikan dengan 
bantuan Geogebra dan menyuruh beberapa siswa untuk ikut 
berperan aktif melakukan penyelesaian soal-soal yang 
diberikan menggunakan Program Geogebra 

 

 

 

 

 

5’ 

3 Penutup 
- Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman 
- Guru dan siswa melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari 
- Siswa diberikan latihan atau pekerjaan rumah 

 

5' 

 
Pertemuan 2 (Alokasi Waktu 2 Jam Pelajaran @40  menit) 

No Uraian kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  

- Mengingatkan kembali tentang materi pada materi 
sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis segitiga  

- Guru membahas tugas atau pekerjaan rumah dari pertemuan 
sebelumnya 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menginformasikan metode yang akan digunakan yaitu 
menggunakan Program pembelajaran Geogebra 

 

 

10’ 

2 Kegiatan Inti 
Pengembangan; 
- Guru menjelaskan kepada peserta didik cara menemukan rumus 

keliling bangun segitiga dengan cara mengukur panjangnya. 
- Guru dan siswa membuktikan bersama-sama bagaimana cara 

menemukan rumus keliling bangun segitiga dan mengukur 
panjangnya pada benda konkrit 

- Menjelaskan cara menemukan rumus luas bangun segitiga dan 
segiempat 

- Peserta didik berdiskusi dengan teman semejanya untuk 
membuktikan mencari luas persegi panjang dengan 
menggunakan petak-petak (satu satuan) 

- Guru menjelaskan materi tersebut dengan bantuan Program 
Geogebra. 
 

Penerapan; 
- Melakukan latihan menyelesaikan soal tentang menentukan 

keliling dan luas segitiga. 
- Guru melakukan pembahasan latihan menggunakan Program 

 

 

 

 

40’ 
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Geogebra dan menyuruh beberapa siswa untuk mencoba 
menyelesaikan soal menggunakan Program Geogebra. 

20’ 

3 Penutup 
- Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman. 
- Guru dan peserta didik melakukan refleksi materi yang telah 

dipelajari. 
- Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 

10’ 

 
Pertemuan  3 (Alokasi Waktu 2 Jam Pelajaran @40  menit) 

No Uraian kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  

- Mengingatkan kembali tentang materi pada materi 
sebelumnya, yaitu mengenai keliling dan luas segitiga 

- Guru membahas tugas atau pekerjaan rumah dari pertemuan 
sebelumnya 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menginformasikan metode yang akan digunakan yaitu 
menggunakan Program pembelajaran Geogebra 

 

 

10’ 

2 Kegiatan Inti 
Pengembangan; 
- Guru menjelaskan cara-cara melukis segitiga 
- Guru membantu peserta didik menjelaskan bagaimana melukis 

garis tinggi, garis bagi,garis berat dan garis sumbu 
- Guru menjelaskan materi tersebut dengan bantuan Program 

Geogebra. 
 

Penerapan; 
- Guru dan peserta didik bersama-sama mempraktekkan cara 

melukis segitiga dan membuat garis tinggi, garis bagi, garis 
berat, dan garis sumbu. 

- Guru melakukan pembahasan latihan menggunakan Program 
Geogebra  dan menyuruh beberapa siswa untuk mencoba 
menyelesaikan soal menggunakan Program Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

3 Penutup 
- Guru melakukan postest (tes kemampuan akhir) siswa untuk 

melihat hasil belajar siswa terhadap materi segitiga setelah 
menggunakan Program Geogebra 

60’ 

 

 
F. Alat dan Sumber Belajar 

 Alat :  Papan Tulis, Spidol, LCD, Laptop, dan  Software Program 
Geogebra 

 Sumber belajar  : Buku Matematika Konsep dan Aplikasinya Untuk Kelas VII 
dan MTs 1. (Usaha Makmur) 

 
 

Mengetahui       Yogyakarta, Mei 2013 

Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 
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(______________________) (_______________________) 

Nama Penanya   : Deni Candra Pamungkas 

Instansi   : Univ Sanata Dharma  

Pertanyaan                      :    

1. Atas dasar apa anda menyatakan bahwa dengan adanya pogram geogobra membuat 

siswa lebih aktif ? 

 

Jawaban                           :   

1. Dilihat saat observasi dan pembelajaran remedial berlangsung 

 

 

Nama Penanya   :  - 

Pertanyaan                      :   

1. Pada kesimpulan ada hal yang kontradiktif. Apa diperbaiki? 

Jawaban                          :   

1. Iya maaf saya tidak melampirkan dalam presentasi  

 

 

Nama Penanya   : Fransisca Romana Andriyanti 

Instansi   : Univ Sanata Dharma   

Pertanyaan                      :  

1. Landasan teori apa yang digunakan dalam menganalisis kesulitan belajar siswa ? 

Jawaban                          :   

1. Tidak ada, hanya melihat secara langsung dan paling banyak siswa yang salah 

 

Nama Penanya   : Sujud Fadilah 

Instansi   : USD  

Pertanyaan                      :   

1. Strategi pembelajaran apa yang dipakai serta waktu yang digunakan, Karena hasilnya 

sangat segnifikasi  

Jawaban                       : 

1. Dengan menggunakan pembelajaran remedial dengan geogebra 




