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ABSTRAK
Cicilia Tri Utami. 2013. Pemanfaatan GeoGebra sebagai Media
Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas XI IPA SMA
BOPKRI II Yogyakarta dalam Pokok Bahasan Menyusun Persamaan
Lingkaran. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Falkutas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui potensi-potensi
apa saja dari software GeoGebra yang dapat digunakan dalam pembelajaran
matematika pada pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran, (2) untuk
mengetahui tingkat pemahaman siswa dari proses pembelajaran menggunakan
GeoGebra dilihat dari hasil belajar siswa, (3) untuk mengetahui respon guru dan
siswa kelas XI IPA terhadap pembelajaran menggunakan GeoGebra sebagai
media pembelajaran untuk pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran.
Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2012 sampai dengan September 2012
dengan sampel penelitian sebanyak 21 orang siswa kelas XI IPA SMA BOPKRI
II Yogyakarta. Dalam pengumpulan data metode-metode yang digunakan adalah
eksplorasi terhadap software GeoGebra, pre-test dan post-test untuk pokok
bahasan menyusun persamaan lingkaran, wawancara terhadap guru dan pengisian
kuisioner dan wawancara terhadap siswa untuk mengetahui respon guru dan
siswa. Model pembelajaran yang digunakan adalah model penemuan terbimbing.
Hasil eksplorasi terhadap potensi-potensi software GeoGebra berupa
fasilitas-fasiltas pada GeoGebra yang dimanfaatkan untuk pembelajaran untuk
pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran yaitu menu utama , pita peralatan
dan tampilan grafik. Analisa terhadap pre-test dan post-test dilakukan dengan
KKM yaitu sebesar 75 menunjukan bahwa rata-rata pada pre-test kurang dari
KKM yaitu 12,95 sedangkan pada post-test melebihi KKM yaitu 83,38, selain itu
dilakukan uji statistika dengan menggunakan uji t, diperoleh
yaitu
yang menunjukkan adanya peningkatan secara rata-rata pada
post-test. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan respon guru dan siswa
secara keseluruhan cukup baik, untuk keseluruhan respon siswa berdasarkan
kuisioner sebesar 67,64% yang menunjukkan respon siswa terhadap pembelajaran
cukup baik.
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ABSTRACT
Cicilia Tri Utami. 2013. The use of GeoGebra as a learning media to
enhance eleventh grade science student of SMA BOPKRI II Yogyakarta‘s
comprehension of subject matter formulate the circle equation. A Thesis.
Mathematics Education Study Program, Departement of Mathematics and
Science Education, Falcuty of Teacher Trainning and Education, Sanata
Dharma University, Yogyakarta.
The aims of this research are: first was to determine any potential of
GeoGebra software that can be used in teaching matematics on the subject of
formulate the circle equation, second was to know the level of student’s
undertanding of the learning process using GeoGebra based on student learning
outcomes, third was to know the responses of teacher and eleventh grade science
students to learning GeoGebra as a media to formulate the circle equation.
The research was conducted from July up to September 2012. The
research samples were twenty-one of eleventh grade science student of SMA
BOPKRI II Yogyakarta. Researcher collecting data with explore GeoGebra, use
pre-test and post-test to formulate the circle equation matterial. Researcher
interview the teacher and students and give questionaires to the students to know
the responces of the teacher and the students. Learning model was used a model
of guided discovery.
The result of exploration of GeoGebra software’s potentials such facilities
of GeoGebra was used to learning on the topic formulate the circle equation. They
are main menu, toolbar, and graphic view. Analysis of pre-test and post-test
conducted by KKM is equal to 75 show that the average of pre-test less than
KKM, it is 12,95. Whereas the average of post-test more than KKM, it is 83,38.
Beside that, analysis of pre-test and post-test conducted by test statistic with t test,
the result was
=
. It means that the average of
post-test is higher than the average of pre-test. Based on interview result, it
showed that the responses of the teacher and the students overall pretty good.
Moreover, the questionaires’s result showed that the students responses was pretty
good too, it is 67,64%.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang ini berkembang dengan
pesat. Salah satunya adalah teknologi komputer. Komputer dikembangkan
agar semakin mudah dioperasikan. Bahkan, saat ini komputer dapat
dioperasikan oleh berbagai kalangan, tidak memandang profesi, gender, dan
juga usia. Oleh orang tua, anak-anak sejak dini sudah dikenalkan teknologi
komputer agar mampu mengoperasikan komputer sedini mungkin.
Selain itu, komputer bukan lagi barang mewah. Hampir setiap orang
mampu memilikinya baik dari kalangan atas, menengah maupun bawah. Oleh
karena itu, banyak orang mulai memanfaatkan komputer dengan berbagai
potensinya yang memudahkan orang melakukan pekerjaannya, misalnya untuk
mengolah data bisa menggunakan program Excel. Pemanfaatan teknologi
komputer juga tidak terbatas pada satu bidang kehidupan saja. Salah satu
pemanfaatannya adalah dalam bidang pendidikan.
Penggunaan komputer di sekolah berkembang pesat terutama di negara
bagian barat. Di Amerika Serikat, pada tahun 1983 rata-rata nasional kira-kira
satu komputer untuk setiap 100 siswa, kemudian pada tahun 1988 berkembang
menjadi satu komputer untuk 30 siswa, seperti yang diungkapkan oleh U.S
Congress (1988: p.7, dalam M. Coppola, 2004: 17) “ In 1983 the national
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average was approximately one computer per 100 students, but by 1988 it was
one computer per 30 students”. Saat ini hampir setiap sekolah di Indonesia
sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer dan ada yang sudah
difasilitasi dengan jaringan internet.
Namun, masih banyak guru yang belum memanfaatkan teknologi
komputer secara optimal. Beberapa dari mereka masih mengajar secara
konvensional, tetapi ada beberapa dari mereka sudah memanfaatkan program
Power Point sebagai media pembelajaran. Padahal dalam standar kompetensi
dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika untuk SMA/MA disebutkan
bahwa untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat
peraga, atau media lainnya.
Keefektifan dalam pembelajaran yang dimaksudkan adalah kesesuaian
antara penggunaan media pembelajaran yang sesuai, materi pembelajaran dan
waktu yang efektif dengan hasil yang optimal. Selanjutnya, pengajaran yang
efektif menurut Weinstein dan Mayer ( 1985, dalam Esti, 2008: 124) meliputi
mengajar siswa bagimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir
dan bagimana mereka memotivasi dirinya sendiri. Harapan pemerintah dengan
menggunakan komputer bisa membuat pembelajaran yang efektif.
Di sisi lain, banyak software komputer yang dapat dimanfaatkan untuk
pembelajaran oleh guru. Salah satu pemanfaataannya adalah sebagai media
visualisasi. Pada pelajaran matematika sendiri ada beberapa software yang
dibuat untuk mengembangkan model pembelajaran tersebut. Software-
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software tersebut antara lain Winplot, Matlab, Maple, Cabri , Sketchpad dan
GeoGebra.
Dalam penelitian ini, peneliti khusus membahas software GeoGebra
sebagai media pembelajaran. GeoGebra adalah software yang digunakan
untuk belajar geometri, aljabar dan kalkulus dalam satu paket. Oleh karena itu,
dengan menggunakan GeoGebra dapat menampilkan bentuk geometri
sekaligus persamaannya dalam aljabar serta perhitungannya.
Banyak

topik

pembelajaran

matematika

yang

bisa

diajarkan

menggunakan GeoGebra. Salah satunya adalah persamaan lingkaran dengan
pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran. Pada topik ini persamaan
lingkaran dengan syarat tertentu sangat mungkin dieksplorasi dengan
menggunakan Software GeoGebra ini. Peneliti berharap, siswa dapat dengan
cepat mampu memahami bagaimana menyusun persamaan lingkaran dari hasil
eksplorasi tersebut.
Penelitian dilaksanakan di SMA BOPKRI II Yogyakarta karena di
sekolah tersebut telah tersedia fasilitas laboratorium komputer yang dilengkapi
dengan jaringan internet. Selain itu, hampir setiap siswa memiliki laptop.
Namun, pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran masih belum
maksimal.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Potensi-potensi apa saja dari software GeoGebra yang dapat digunakan
dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan menyusun
persamaan lingkaran?
2. Bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam proses pembelajaran
menggunakan GeoGebra dilihat dari hasil belajar siswa?
3. Bagaimana respon guru dan siswa kelas XI IPA terhadap pembelajaran
menggunakan GeoGebra sebagai media pembelajaran untuk pokok
bahasan menyusun persamaan lingkaran?

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:
1. Peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika pokok
bahasan menyusun persamaan lingkaran dengan media Geogebra diukur
dengan membandingkan nilai tes di awal dan di akhir pembelajaran.
2. Hasil belajar adalah semua perubahan di bidang kognitif, sensorikmotorik, dan dinamik-afektif ( Winkel, 2004: 57). Pada penelitian ini
peneliti akan meneliti hasil belajar pada bidang kognitif yang meliputi
pengetahuan dan pemahaman tentang matematika pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran.
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3. Respon adalah bagian dari sikap yang merupakan suatu kecenderungan
untuk berbuat atau bertindak secara positif atau negatif terhada orangorang, ide-ide, atau kejadian-kejadian (Esti, 2008:20). Respon pada
penelitian ini adalah respon siswa dan guru tentang pemanfaatan
GeoGebra dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran.

D. Pembatasan Istilah
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan. Istilahistilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Potensi-potensi dalam GeoGebra untuk pokok bahasan menyusun
persamaan lingkaran
GeoGebra is open-source software for mathematics teaching and
learning that offers geometry, algebra and calculus features in a fully
connected and easy-to-use software environment ( Hohenwarter, 2008: 1).
Potensi-potensi GeoGebra sendiri adalah fasilitas apa saja yang
ada dalam GeoGebra yang dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran
dengan pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran.
2. Model pembelajaran matematika berbasis komputer adalah model
pembelajaran menggunakan komputer sebagai media visualisasi, audiovisual, multimedia, dll. siswa diharapkan dapat lebih mudah memahami
materi yang diberikan dengan menggunakan model pembelajaran
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matematika berbasis komputer. Pada penelitian ini model pembelajaran
berbasis komputer sebagai media visualisasi.
3. Tingkat pemahaman belajar matematika siswa dalam pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran menggunakan GeoGebra adalah ukuran
mengenai hasil belajar siswa yang telah dicapai. Tingkat pemahaman
siswa akan diukur sebelum dan sesudah pembelajaran. Dari proses tersebut
akan diketahui apakah tingkat pemahaman siswa bertambah atau tidak.
4. Respon guru dan siswa kelas XI IPA dalam proses pelaksanaan
pembelajaran menggunakan GeoGebra untuk pokok bahasan menyusun
persamaan lingkaran adalah pendapat guru dan siswa yang bersifat teknis
maupun non-teknis. Pendapat yang bersifat teknis adalah pendapat
mengenai

kemudahan

penggunaan

GeoGebra,

kejelasan

tampilan

GeoGebra, kejelasan materi, dan alokasi waktu. Sedangkan pendapat yang
bersifat non-teknis adalah pendapat mengenai minat dalam belajar
menggunakan GeoGebra dan keaktifan siswa . Respon ini akan diketahui
melalui cara kuisioner yang diberikan kepada siswa kelas XI IPA dan
wawancara yang dilakukan terhadap guru dan beberapa siswa dari kelas
tersebut.
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E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui potensi-potensi apa saja dari software GeoGebra yang dapat
digunakan dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran.
2. Mengetahui tingkat pemahaman siswa dari proses pembelajaran
menggunakan GeoGebra dilihat dari hasil belajar siswa.
3. Mengetahui respon guru dan siswa kelas XI IPA terhadap pembelajaran
menggunakan GeoGebra sebagai media pembelajaran untuk pokok
bahasan menyusun persamaan lingkaran.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini meliputi:
1. Bagi peneliti
a. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam mengeksplorasi
potensi-potensi GeoGebra.
b. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan
penelitian.
c. Mengembangkan kreativitas dan pengetahuan peneliti dalam membuat
pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra.
d. Memotivasi peneliti untuk semakin berkembang menjadi calon guru
yang kreatif.
2. Bagi guru
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a. Mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai salah satu software
untuk pembelajaran matematika, yaitu GeoGebra.
b. Memotivasi guru untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis
komputer dan menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar.
c. Memotivasi guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam
mengoperasikan

komputer,

khususnya

menggunakan

software

GeoGebra.
3. Bagi siswa
a. Membantu dan mendorong siswa untuk membangun konsep mengenai
bentuk umum persamaan lingkaran.
b. Melatih siswa untuk belajar mandiri dan kelompok
c. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai cara menyusun persamaan
lingkaran.

G. Sistematika Penulisan
Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
permasalahan yang dibahas dan perumusan, batasan masalah, pembatasan
istilah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab I juga dikemukakan
sistematika penulisan.
Dalam bab II mengenai landasan teori, terdapat beberapa teori yang
menjadi landasan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Teori-teori tersebut
meliputi komputer sebagai media pembelajaran , pembelajaran matematika
berbasis komputer, pengenalan GeoGebra, dan materi persamaan lingkaran
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dengan pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran. Dalam bab II juga
dikemukakan kerangka berpikir peneliti.
Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan
oleh peneliti. Metodologi penelitian tersebut meliputi jenis, objek penelitian,
populasi dan sampel penelitian, serta waktu dan tempat penelitian. Jenis Data,
metode pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data juga
dijelaskan dalam bab ini.
Dalam

bab

IV

terdapat

eksplorasi

mengenai

potensi-potensi

GeoGebra. Eksplorasi ini dikhususkan pada pembelajaran persamaan
lingkaran dalam pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran. selain itu,
dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana pemanfaatan GeoGebra sebagai
media pembelajaran untuk siswa kelas XI IPA dalam pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran.
Bab V berisi tentang deskripsi pelaksanaan penelitian, data hasil
penelitian dan analisisnya serta pembahasan hasil analisa khususnya jawaban
atas rumusan masalah tentang pemanfaatan GeoGebra dan tingkat
pemahaman siswa. Pada bab ini juga akan dibahas hasil analisa mengenai
respon guru dan siswa.
Bab VI merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan
saran mengenai hasil penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Komputer sebagai Media Pembelajaran
Penggunaan komputer di dalam bidang pendidikan sebagai media
pembelajaran berkembang dengan pesat seiring perkembangan teknologi
komputer itu sendiri. Bahkan presiden Clinton menyatakan bahwa setiap
sekolah harus ada komputer dengan software yang bagus dan guru yang
terlatih dengan baik berikut pernyataan presiden Clinton dalam pidatonya, “in
our schools, every classroom in America must be connected to the information
superhighway, with computers and good software, and well-trained teachers.”
(dalam Coppola, 2004: 16) . Sebagai hasilnya sekolah-sekolah, daerah-daerah
distrik dan negara-negara bagian menghabiskan jutaan dolar untuk teknologi
komputer. Guru-guru juga mendapatkan pelatihan mengenai komputer yang
merupakan mesin baru pada waktu itu. Hal tersebut diungkapkan oleh M.
Coppola (2004: 17) “as a result, Schools, districts, and states are spending
millions of dollars on computer technology.....as is training for teachers in
using these new machines.”
Sejumlah ahli mengidentifikasi bahwa sebagian besar siswa menyukai
pembelajaran dengan media komputer. Hal ini disebabkan karena komputer:
1.
2.
3.
4.

Memiliki kesabaran yang tidak terbatas
Tidak pernah lelah
Tidak pernah frustasi atau marah
Menjadikan siswa bisa belajar mandiri

10
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5. Tidak pernah lupa mengoreksi atau memuji
6. Sangat menyenangkan dan menghibur
7. Membelajarkan secara individual
8. Dihadapi langung oleh siswa
9. Tidak membuat siswa merasa malu jika melakukan kesalahan
10. Memungkinkan bereksperimen dengan berbagai pilihan
11. Memberikan balikan yang segera
12. Lebih objektif daripada guru
13. Tidak memandang ras serta etnik
14. Merupakan pembangkit motivasi yang baik
15. Memberikan kontrol pada saat pembelajaran
16. Sangat baik untuk latihan
17. Memungkinkan siswa menggunakan penglihatan, pendengaran,
serta sentuhannya
18. Bisa mengajar dengan bobot materi bertahap
19. Menolong siswa meningkatkan kepercayaan dirinya
20. Membangun ketrampilan dalam menggunakan komputer yang
sangat berguna bagi kehidupan masa depan
21. Mengeliminasi kesulitan dalam aktivitas pembelajaran tertentu
yang banyak menggunakan tangan
22. Bekerja secara cepat mendekati kecepatan berpikir manusia
(Braun, 1990; Lawton dan Gerschner, 1982; Mokros dan Tinker, 1987;
Robertson, et al., 1987; Rupe, 1986, dalam Sukirwan, 2003:12, dalam Setiadi
dan Kusumah, 2005: 61).
Hal-hal di atas dapat dipahami karena komputer memiliki berbagai
kelebihan sebagai media pembelajaran dibandingkan media lainnya. (Taylor,
1987, dalam Suparno, 1998: 234), kehebatan komputer terutama terletak pada:
1. Kemampuannya untuk mengerjakan secara matematis model-model sistem
fisis yang dihadapi.
2. Kemampuannya untuk men-display-kan hasil-hasil model itu dengan
grafik yang bagus dan jelas.
Sedangkan menurut Kozma ( 1991, dalam Berger, 1994, dalam Suparno,
1998: 234) dalam bukunya Learning with media menuliskan beberapa
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kemampuan proses yang dimiliki komputer dalam mempengaruhi representasi
mental dan kognitif siswa dalam proses belajar mengajar adalah:
1.

Kemampuan untuk mentransformasikan gejala yang real dalam bentuk
simbol grafik sehingga dapat disajikan dalam layar komputer.
2. Kemampuan untuk menciptakan representasi simbolik yang dinamik
dari konstruksi yang tidak konkrit dan formal.
3. Kemampuan untuk menghubungkan banyak objek dalam suatu
prosedur yang teratur.
4. Siswa dapat memanipulasi representasi-representasi itu dalam
komputer.
Dengan penggunaan komputer dalam proses belajar mengajar sangat
jelas ada perubahan mendasar dalam pengajaran di sekolah (Collins, 1991,
dalam Berger, 1994, dalam Suparno, 1998: 234). Perubahan-perubahan itu
antara lain adalah:
1. Pengajaran bergeser dari intruksi dalam kelas besar ke kelompok kecil.
Pengajaran bergeser dari sistem kelompok besar ke individual.
2. Perubahan pengajaran dari bentuk kuliah dan pengulangan ke bentuk
coaching dan sistem tutorial.
3. Perubahan dari kebiasaan bekerja dengan siswa yang lebih pandai ke
bekerja dengan siswa yang kurang mampu. Dalam sistem kelas besar,
kebanyakan hanya siswa yang pandai yang terlibat dan diajak
kerjasama dengan guru. Sedangkan dengan komputer, justru siswa
yang lemah yang terbantu.
4. Siswa-siswa yang lebih terlibat dalam sistem kelas besar karena setiap
siswa harus menghadapi monitornya sendiri-sendiri dan mengerjakan
tugasnya.
5. Perubahan dari semua siswa belajar hal yang sama ke setiap siswa
belajar berbeda. Setiap siswa dapat memilih bahan, cara dan waktu
yang berlainan.
6. Perubahan dari pemikiran verbal ke integrasi pemikiran visual dan
verbal yang lebih membantu siswa memahami bahan.
7. Perubahan dari feedback tidak langsung, ke feedback langsung dan
cepat, sehingga siswa dapat langsung mengerti.
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B. Pembelajaran Matematika Berbasis Komputer
Pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu strategi atau bentuk
pembelajaran dengan menggunakan media komputer untuk menyampaikan
seluruh atau sebagian isi kandungan mata pelajaran. Pembelajaran berbasis
komputer ini diperlihatkan dalam suatu tampilan yang menjadikan aktivitas
pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan (Wannoormahzira, 2001,
dalam Setiadi dan Kusumah, 2005: 60). Sehingga pembelajaran berbasis
komputer mampu memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran yang
memungkinkan siswa untuk berperan aktif dan kreatif.
Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dianggap penting
untuk pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Pembelajaran
dengan memanfaatkan teknologi komputer akan mempengaruhi bagaimana
seharusnya matematika diajarkan dan meningkatkan hasil belajar siswa.
Komputer sebagai media visualisasi mampu menampilkan tampilan grafis dan
gagasan secara visual dari konsep matematika untuk siswa agar mudah
dipahami dengan baik.
National Council of Teachers of Mathematics/ NCTM (Tomei,
2003:114, dalam Misnadi dan Kusumah, 2005: 30) mengungkapkan bahwa:
“Technology is essential in teaching and learning mathematics. It
influences how mathematics should be taught and enhances what
student learn. Calculator and computer present visual images of
mathematical ideas for students. They help student organize
information, support invetigations, and develop decision-making,
reflection, reasoning and problem solving skill”.
Siswa kebanyakan tidak menyukai pelajaran matematika karena
dianggap sebagai pelajaran yang sulit dimengerti dan membosankan. Padahal
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hal-hal tersebut bisa menghambat siswa dalam memahami pelajaran
matematika. Hal tersebut terjadi karena otak tidak bisa menyimpan hal-hal
yang dianggap tidak menarik. Seperti yang diungkapkan oleh Ellison (Dryden
dan Vos. 2001: 304, dalam Misnadi dan Kusumah. 2005: 31) bahwa “Karena
otak tidak bisa memperhatikan semua hal... pelajaran yang tidak menarik,
membosankan atau tidak menggugah emosi, pastilah tidak akan diingat”. .
Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran matematika diharapkan
mampu membuat pembelajaran matematika yang menarik.
Pemanfaatan komputer sehingga mampu menciptakan pembelajaran
yang menarik mampu membuat siswa memahami materi yang diajarkan.
Pemahaman atau Comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan
pikiran (Sardiman, 1986: 42). Karena itu dalam kegiatan belajar harus
mengerti maksud, akibat dan aplikasi dari apa yang dipelajarinya. Pemahaman
tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek dapat belajar
memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami.

C. Pengenalan GeoGebra
Saat ini banyak software yang bisa dimanfaatkan sebagai media
pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika ada Cabri, Maple, Matlab,
Sketchpad dan Wingeom. Software-software tersebut memiliki keistimewaan
sendiri-sendiri sehingga penggunaan harus sesuai dengan keistimewaannya.
Misalnya untuk pembelajaran aljabar bisa menggunakan Maple, Matlab dan
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Wingeom. Sedangkan untuk pembelajaran geometri bisa menggunakan Cabri
dan Sketchpad.
Namun dalam materi matematika ada beberapa materi yang
menggabungkan aljabar dan geometri misalnya persamaan kuadrat, persamaan
lingkaran, limit dan grafiknya dan lain-lain. Oleh karena itu tidak bisa
menggunakan software yang hanya bisa geometri atau aljabar saja. Jika
menggunakan dua software ( yang satu geometri dan yang lain aljabar) maka
akan kesulitan dan membuang waktu. Karena hal tersebut ada yang mencoba
membuat software yang menggabungkan geometri dan aljabar yaitu Markus
Hohenwarter. Berawal dari membuat thesis, dan terinspirasi oleh dosennya
Karl Fuchs yang membuat semacam kalkulator yaitu TI-92 yang menampilkan
aljabar dan geometri namun masih terpisah. Kemudian Markus Hohenwarter
menggabungkan aljabar dan geometri menjadi satu yaitu GeoGebra.
GeoGebra adalah software yang bebas untuk pengajaran dan
pembelajaran yang menawarkan geometri, aljabar dan kalkulus yang saling
berhubungan dan mudah dioperasikan ( Hohenwarter, 2008). Oleh karena itu
GeoGebra dapat digunakan untuk pembelajaran dari tingkat sekolah dasar
sampai perguruan tinggi.
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Gambar 2.1 Tampilan Awal GeoGebra

D. Persamaan Lingkaran Dengan Pokok Bahasan Menyusun Persaman
Lingkaran
Berdasarkan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) atau

kurikulum 2006, mata pelajaran matematika SMA/MA meliputi aspek-aspek
sebagai berikut.
1. Logika
2. Aljabar
3. Geometri
4. Trigonometri
5. Kalkulus
6. Statitiska dan Peluang
Materi persamaan lingkaran termasuk pada aspek aljabar. Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang diharapkan dimilliki siswa untuk
pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran adalah sebagai berikut:
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.1

Aljabar
3. Menyusun persamaan lingkaran
dan garis singgungnya

Menyusun
lingkaran

yang

persamaan
memenuhi

persyaratan yang ditentukan
3.2 Menentukan persamaan garis
singgung pada lingkaran dalam
berbagai situasi

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Dalam penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan menyusun
persamaan lingkaran. Walaupun materi persamaan lingkaran dikelompokan
dalam aspek aljabar, tetapi juga mengandung aspek geometri yaitu bangun
lingkaran itu sendiri. Sehingga untuk membantu siswa memahami konsep
persamaan lingkaran menggunakan kedua aspek tersebut.
1. Lingkaran
Banyak benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk
lingkaran. Roda, jam, uang koin dan cangkir merupakan beberapa
contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran.

Gambar 2.2 Beberapa Benda yang Berbentuk Lingkaran
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Definisi dari lingkaran itu sendiri adalah himpunan titiktitik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang disebut
pusat lingkaran. Sedangkan panjang jarak antara pusat lingkaran
dengan titik pada lingkaran disebut dengan jari-jari lingkaran dan
dilambangkan dengan r.
Unsur-unsur lingkaran terdiri dari:
a. Pusat Lingkaran
b. Jari-jari Lingkaran
c. Diameter/ garis tengah
d. Juring
e. Tali busur
f. Busur
g. Tembereng
Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut:

Gambar 2.3 Bagian-bagian Lingkaran
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Untuk mencari jari-jari jika diketahui koordinat titik pusat dan
sebuah titik pada lingkaran dapat digunakan rumus jarak antara dua
titik.

Gambar 2.4 Pemanfaatan Rumus Jarak antara Dua Titik dalam Mencari Besar
Jari-jari r

Jarak antara dua titik
berikut:

Karena

, maka:

dan

adalah sebagai
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2. Persamaan lingkaran
a. Persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r

Gambar 2.5 Lingkaran yang Berpusat di O(0,0) dan Berjari-jari r

Perhatikan gambar 2.5 menurut definisi, lingkaran adalah
himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik
tertentu yang dinamakan pusat lingkaran. Pada gambar 2.4
pusat lingkarannya adalah titik O(0,0) dan jaraknya adalah r,
maka

, yaitu himpunan semua titik P sehingga

jarak

.

Jika koordinat

Berdasarkan

, maka:

rumus

jarak

,

sehingga:

atau
, yaitu himpunan semua koordinat
yang panjang jaraknya terhadap

adalah r.
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Maka persamaan lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari
r adalah

.

b. Persamaan lingkaran yang berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r

Gambar 2.6 Lingkaraan yang Berpusat di M(a.b) dan Berjari-jari r

Perhatikan gambar 2.6 titik
yang berpusat di

adalah titik pada lingkaran
dengan jari-jari , maka:

Persamaan lingkaran yang berpusat di

dan jari-jari

adalah
Persamaan lingkaran di atas juga berlaku untuk lingkaran yang
berpusat di

, yaitu jika a dan b sama dengan nol. Sehingga

persamaan lingkaran di atas merupakan persamaan umum
lingkaran.
3. Posisi titik terhadap lingkaran
a. Posisi titik

terhadap lingkaran

.
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Posisi titik

terhadap lingkaran L yang berpusat di

dengan jari-jari r sebagai berikut:
1)

terletak di dalam lingkaran L jika

2)

terletak pada lingkaran L jika

3)

terletak di luar lingkaran L jika

Gambar 2.7 Posisi Titik terhadap Lingkaran yang Berpusat di O(0,0) dan
Berjari-jari r

Posisi titik-titik

terhadap lingkaran

(

(a) di dalam L, (b) pada L dan (c) di luar L ) diperlihatkan pada
gambar 2.6.
b. Posisi titik

terhadap lingkaran
.

Lingkaran yang berpusat di
. Posisi titik

secara singkat ditulis juga

terhadap lingkaran yang berpusat di

dengan jari-jari r adalah sebagai berikut.
1)

terletak di dalam lingkaran

jika

2)

terletak pada lingkaran

jika
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3)

terletak di luar lingkaran

Posisi titik-titik pada

jika

terhadap lingkaran
(di dalam, pada dan di luar

lingkaran) diperlihatkan pada gambar:

Gambar 2.8 Posisi Titik terhadap Lingkaran yang berpusat di M(a,b) dan
Berjari-jari r

E. Kerangka berpikir
Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, terutama komputer.
Komputer telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah
satunya adalah bidang pendidikan. Komputer dapat dimanfaatkan sebagai
media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk media visulisasi, audio-visual,
simulasi dan lain-lain. Oleh karena itu pembelajaran berbasis komputer
sekarang ini semakin berkembang.
Pembelajaran berbasis komputer mampu memungkinkan siswa untuk
belajar secara aktif dan kreatif dan mampu membuat pembelajaran yang
menarik. Pembelajaran berbasis komputer berkembang seiring muncul dan
berkembangnya berbagai software komputer. Hal tersebut terjadi karena
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munculnya berbagai software yang dirancang untuk pembelajaran. Salah dari
software tersebut adalah GeoGebra. GeoGebra adalah software yang
menggabungkan geometri dan aljabar menjadi satu.
GeoGebra

dieksplorasi

dan

dimanfaatkan

potensinya

untuk

pembelajaran dalam hal ini untuk pelajaran matematika pada pokok bahasan
persamaan lingkaran. Hasil eksplorasi kemudian dimanfaatkan untuk
pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode
penemuan terbimbing, dalam hal ini siswa mengeksplorasi GeoGebra sesuai
panduan LKS untuk membangun konsep tentang persamaan lingkaran. Pada
akhirnya, dengan memanfaatkan GeoGebra dalam pembelajaran, diharapkan
pada akhir pembelajaran hasil belajar siswa mengalami peningkatan
dibandingkan sebelum pembelajaran. Diharapkan pemanfaatan GeoGebra
dalam pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman siswa.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dan kuantitatif.
GeoGebra yang akan digunakan dieksplorasi dan dideskripsikan potensipotensinya khususnya tentang materi persamaan lingkaran pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran. Peneliti juga melakukan eksplorasi dalam
hal penyusunan model pembelajaran dengan memanfaatkan GeoGebra
dalam menyusun persamaan lingkaran untuk kelas XI IPA.
Berdasarkan teknik pengumpulan data, jenis data dan cara
analisisnya, penelitian ini

merupakan penelitian kuantitatif-kualitatif.

Dikatakan penelitian kuantitatif-kualitatif karena jenis data yang diperoleh
adalah bilangan dan uraian. Jenis data yang berupa bilangan yaitu hasil
dari post-test dan pre-test yang akan dianalisis secara kuantitatif.
Penelitian kuantitatif ini merupakan quasi-experimental dengan one group
pre-test and post-test design yaitu memakai satu kelas (kelompok)
diberikan pre-test sebelum treatment dan pos-test sesudah treatment
(Sarwono, 2006: 86). Sedangkan untuk respon guru dan siswa terhadap
penerapan pembelajaran matematika dengan

menggunakan media

GeoGebra, untuk siswa yang berupa kuisioner akan dikuantifikasi dan
yang berupa uraian dari hasil wawancara beberapa siswa akan dianalisis
secara kualitatif lalu kedua hasil tersebut di triangulasi. Sedangkan data
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berupa uraian dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap guru akan
dianalisis secara kualitatif.

B. Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini adalah potensi pada GeoGebra dalam
pemanfaatannya untuk pembelajaran matematika pada pokok bahasan
menyusun persamaan lingkaran dan tingkat pemahaman siswa terhadap
materi matematika pada pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran.

C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMA BOPKRI 2
Yogyakarta kelas XI IPA. Sedangkan sampel yang diambil adalah siswa
kelas XI IPA 1 sebanyak 21 siswa dan 1 guru Matematika. Sampel diambil
secara acak yaitu dengan cara diundi, sampel yang diambil hanya sebagian
dari populasi yang dianggap telah mewakili populasi karena dari kedua
kelas. Berdasarkan keterangan dari guru yang mengajar di kedua kelas
tersebut siswa-siswanya memliki kemampuan yang rata-rata sama
(homogen).

D. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan Juli-September 2012 yang
dilaksanakan di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta yang beralamat di jalan
Jenderal Sudirman 87 Yogyakarta. Pada bulan Juli diadakan validasi soal
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untuk kelas XII IPA angkatan 2012/2013. Sedangkan pre-test, treatment
dan post-test dilaksanakan pada bulan Juli-September pada kelas XI IPA 1
angkatan 2012/2013.

E. Jenis Data
Berdasarkan sistematika penulisan, maka jenis-jenis data yang
akan diperoleh melalui penelitian ini adalah potensi-potensi GeoGebra
dari hasil eksplorasi, hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah
pembelajaran dalam penerapan model belajar dengan memanfaatkan
GeoGebra dan respon guru dan siswa terhadap pembelajaran matematika
dengan memanfaatkan media GeoGebra.

F. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sesuai
jenis data yang akan diteliti. Untuk mengetahui potensi-potensi GeoGebra,
peneliti melakukan eksplorasi terhadap GeoGebra. Untuk peningkatan
pemahaman siswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan GeoGebra
sebagai media pembelajaran matematika, peneliti melakukan pre-test dan
post-test untuk membandingkan tingkat pemahaman siswa sebelum dan
sesudah melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan
GeoGebra sebagai media pembelajaran. Pre-test dan post-test pada
penelitian ini adalah soal uraian yang terdiri dari sepuluh soal.
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Untuk respon guru dan siswa terhadap pembelajaran dengan
memanfaatkan media GeoGebra peneliti menggunakan kuisoner untuk
siswa dan wawancara untuk guru dan beberapa siswa. Peneliti tidak
melakukan wawancara kepada semua siswa, tapi hanya beberapa yang
peneliti merasa perlu untuk diwawancarai, misalnya siswa tersebut hasil
testnya tinggi tapi hasil kuisionernya rendah, atau sebaliknya hasil testnya
rendah tapi hasil kuisionernya tinggi. Peneliti menggunakan dua metode
pengumpulan data yang berbeda untuk triangulasi data tentang respon
siswa. Sedangkan untuk respon guru, peneliti melakukan metode
wawancara.

G. Instrumen
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dibedakan
menjadi dua macam yaitu instrumen pembelajaran dan intrumen
penelitian.
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar
Kerja Siswa (LKS) disertai soal-soal untuk diskusi kelompok dan
latihan soal-soal. Dalam pembelajaran yang disusun oleh peneliti,
peneliti secara khusus memilih metode penemuan terbimbing
sehingga RPP yang disusun sesuai metode pembelajaran tersebut.
Di dalam RPP, peneliti menyusun proses kegiatan belajar mengajar
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dengan memanfaatkan potensi-potensi GeoGebra hasil eksplorasi.
Salah satu contoh pemanfaatan potensi GeoGebra yaitu dalam RPP
terdapat kegiatan secara terbimbing siswa menemukan bentuk
umum persamaan lingkaran. Berdasarkan kegiatan belajar yang
dilakukan dan potensi tersebut, maka GeoGebra digunakan siswa
untuk mencoba menemukan rumus persamaan lingkaran dengan
melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur dalam
LKS dan bimbingan dari guru. Kemudian GeoGebra digunakan
untuk mencocokkan hasil penemuan siswa tersebut. Karena
luasnya materi persamaan lingkaran, maka penyusunan RPP ini
dibatasi hanya pada pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran
dengan kompetensi dasar menyusun persamaan lingkaran.
LKS merupakan panduan yang berisi langkah-langkah
sebagai penerapan metode penemuan terbimbing. Langkah-langkah
ini untuk membimbing siswa untuk menemukan bagaimana cara
menyusun persamaan lingkaran. Di dalam LKS ini juga ada soalsoal untuk didiskusikan secara berkelompok ( setiap kelompok
terdiri dari 4 orang).
Pada pertemuan selanjutnya akan diadakan latihan soalsoal dan memberikan rangkuman materi selama beberapa
pertemuan sebelumnya agar harapannya siswa dapat memahami
secara mendalam pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran.
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2. Instrumen Penelitian
Sesuai dengan metode pengumpulan data maka instrumen
penelitiannya adalah sebagai berikut:
a. Pre-test dan Post-test
Pre-test dan Post-test berisi soal-soal yang berkaitan dengan
pokok

bahasan

menyusun

persamaan

lingkaran

untuk

mengukur pemahaman siswa terhadap pokok bahasan tersebut.
Bentuk soal-soal pre-test dan post-test berupa uraian agar
peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengerjaan setiap
soal yang dikerjakan siswa. Soal-soal yang digunakan dalam
pre-test sama dengan soal-soal pada post-test hanya berbeda
pada bilangannya agar perbedaan pemahaman sebelum dan
sesudah pembelajaran dapat terlihat secara jelas dan apakah ada
peningkatan pemahaman siswa terhadap pokok bahasan
tersebut. Soal-soal tersebut disesuaikan dengan indikator agar
tujuannya sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.
Indikator-indikator tersebut adalah:


Merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0)
dan (a,b).



Menentukan

pusat

dan

jari-jari

lingkaran

yang

persamaannya diketahui.


Menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria
tertentu.
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Menentukan posisi titik terhadap lingkaran.

Peneliti sudah melakukan uji coba soal pre-test sebelum
diberikan ke siswa untuk mengetahui validitas dan reliabilitas
soal-soal pada pre-test. Pada soal post-test peneliti tidak
melakukan uji coba karena soal-soal pada post-test sama pada
soal-soal

pada

pre-test

hanya

berbeda

bilangannya.

Pembahasan tentang uji coba soal-soal pre-test selanjutnya
akan dibahas pada bab V.
b. Kuisioner
Kuisioner ini ditujukan untuk siswa dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana respon siswa setelah pembelajaran
berlangsung. Hal-hal yang ingin diketahui adalah:


Minat



Kejelasan tampilan



Kejelasan materi



Keaktifan siswa



Kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra



Alokasi waktu pembelajaran

Untuk lebih jelas lihat tabel 3.1 di bawah ini.

Aspek
1. Minat

2. Kejelasan
tampilan

Indikator
a. Minat siswa dalam
pembelajaran dengan
menggunakan GeoGebra
a. Tampilan tidak menarik
b. Tampilan(warna) terlalu

No. Soal
1 dan12

7 dan 18
8 dan 19
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berlebihan/ramai
a. Mudah memahami materi
persamaan lingkaran dengan
mengeskplorasi GeoGebra
dengan panduan LKS
dibandingkan hanya
mendengarkan penjelasan
dari guru.
b. Tampilan pada GeoGebra
membantu memahami materi
persamaan lingkaran.
c. Perlu bertanya pada guru
mengenai rumus-rumus
karena belum cukup mengerti
dengan mengeksplorasi
GeoGebra dan panduan LKS
4. Keaktifan
a. Belajar dengan
siswa
menggunakan GeoGebra
dalam diskusi kelompok
membuat peserta didik aktif
dalam pembelajaran di kelas
b. Bertanya saat mengalami
kesulitan dalam menjawab
soal pada LKS
5. Kemudahan
a. Kemudahan mengoperasikan
dalam
GeoGebra
Pengoperasian b. Kesulitan memahami
GeoGebra
instruksi pada LKS
6. Alokasi waktu a. Alokasi waktu sesuai dengan
pembelajaran
RPP
Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuisioner
3. Kejelasan
materi

2 dan 13

6 dan 17

10 dan 21

3 dan 14

5 dan 16

3 dan 14
9 dan 20
11 dan 22

c. Wawancara
Wawancara ini berbentuk semi structure, yaitu mula-mula
peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur sesuai
dengan indikator, kemudian satu per satu diperdalam untuk
mendapatkan keterangan lebih lanjut. Wawancara ini dilakukan
kepada guru pengampu mata pelajaran matematika yang telah
melakukan pembelajaran dan beberapa siswa yang telah
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mengikuti pembelajaran dan mengisi kuisioner yang masih
perlu untuk diwawancara.
1) Wawancara guru
Hal-hal yang ingin diketahui adalah sebagai berikut:


Minat



Kejelasan tampilan



Kejelasan materi



Kelengkapan materi



Keaktifan siswa



Kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra



Alokasi waktu pembelajaran

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.2 di bawah ini.

Aspek
1. Minat

2. Kejelasan
tampilan
3. Kejelasan
materi

Indikator
a. Minat siswa dalam
pembelajaran dengan
menggunakan GeoGebra
a. Tampilan tidak menarik
b. Tampilan(warna) terlalu
berlebihan/ramai
a. Siswa mudah memahami
materi persamaan lingkaran
dengan mengeskplorasi
GeoGebra dengan panduan
LKS dibandingkan hanya
mendengarkan penjelasan
dari guru.
b. Tampilan pada GeoGebra
membantu siswa memahami
materi persamaan lingkaran.
c. Siswa perlu bertanya pada
guru mengenai rumus-rumus
karena belum cukup mengerti

No. Soal
1

2
3
4

5

6
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4.

5.

6.

7.

dengan mengeksplorasi
GeoGebra dan panduan
LKS.
Kelengkapan
a. Materi yang dibahas sudah
Materi
sesuai dengan yang ada pada
kompetensi dasar dalam
KTSP.
Keaktifan
a. Belajar dengan menggunakan
siswa
GeoGebra dalam diskusi
kelompok membuat peserta
didik aktif dalam
pembelajaran di kelas.
b. Bertanya saat mengalami
kesulitan dalam menjawab
soal pada LKS.
Kemudahan
a. Kemudahan mengoperasikan
dalam
GeoGebra
Pengoperasian b. Kesulitan memahami
GeoGebra
instruksi pada LKS
Alokasi waktu a. Alokasi waktu sesuai dengan
pembelajaran
RPP
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara terhadap Guru

7

8

9

10
11
12

2) Wawancara siswa
Hal-hal yang ingin diketahui adalah sebagai berikut:


Minat



Kejelasan tampilan



Kejelasan materi



Keaktifan siswa



Kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra



Alokasi waktu pembelajaran

Untuk lebih jelas lihat tabel 3.3 di bawah ini.

Aspek
1. Minat

Indikator
a. Minat siswa dalam
pembelajaran dengan

No. Soal
1 dan12
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menggunakan GeoGebra.
a. Tampilan tidak menarik.
7 dan 18
b. Tampilan(warna) terlalu
8 dan 19
berlebihan/ramai.
Kejelasan
a. Mudah memahami materi
2 dan 13
materi
persamaan lingkaran dengan
mengeskplorasi GeoGebra
dengan panduan LKS
dibandingkan hanya
mendengarkan penjelasan
dari guru.
b. Tampilan pada GeoGebra
6 dan 17
membantu memahami materi
persamaan lingkaran.
c. Perlu bertanya pada guru
10 dan 21
mengenai rumus-rumus
karena belum cukup
mengerti dengan
mengeksplorasi GeoGebra
dan panduan LKS.
Keaktifan
a. Belajar dengan
3 dan 14
siswa
menggunakan GeoGebra
dalam diskusi kelompok
membuat peserta didik aktif
dalam pembelajaran di kelas.
b. Bertanya saat mengalami
5 dan 16
kesulitan dalam menjawab
soal pada LKS.
Kemudahan
a. Kemudahan mengoperasikan
4 dan 15
dalam
GeoGebra.
Pengoperasian b. Kesulitan memahami
9 dan 20
GeoGebra
instruksi pada LKS
Alokasi waktu a. Alokasi waktu sesuai dengan 11 dan 22
pembelajaran
RPP
Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara terhadap Siswa

2. Kejelasan
tampilan
3.

4.

5.

6.

H. Teknik Analisis Data
Berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan, data yang
diperoleh berupa data nilai dari hasil pre-test dan post-test siswa, data hasil
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wawancara dari guru dan kuisioner yang diisi oleh siswa. Teknik analisis
data untuk data-data diatas adalah sebagai berikut:
1. Pre-test dan post-test
Untuk menganalisa data hasil pre-test dan post-test menggunakan
nilai KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) yaitu sebesar 75. Selain
itu, peneliti juga melakukan uji statistik dengan tahap-tahap
berikut:
a. Uji normalitas dengan kolmogorov-Smirnov
Hasil data pre-test dan post-test berupa nilai yang merupakan
data interval. Oleh karena itu, sebagai langkah awal kita akan
mencari tahu apakah data dari populasi yang berdistribusi
normal atau tidak. Peneliti menggunakan perhitungan manual
untuk

Uji

kolmogorov-Smirnov.

Langkah-langkah

uji

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
1) Merumuskan Ho dan Hi

2) Menentukan daerah kritik

3) Statistik Uji:
a) Mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke yang
terbesar
b) Hitung frekuensi dari setiap X yang berbeda
c) Hitung frekuensi kumulatif relatif beri simbol

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

d) Hitung nilai Z dengan rumus
dimana

adalah mean dan s adalah

deviasi standar (Djarwanto, 2007: 50)
e) Hitung

distribusi

frekuensi

kumulatif

teoritis

(berdasarkan kurva normal) dan notasikan dengan

f) Hitung selisih antara

dengan

g) Ambilah angka selisih maksimum dan notasikan dengan
D.

4) Membuat kesimpulan:
diterima jika

maka data berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk menngetahui apakah varians
atau ragam dari dua populasi sama atau tidak.
Langkah-langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut:
1) Merumuskan

dan

2) Menentukan daerah kritis
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Daerah kritis
dan

3) Statistik Uji

4) Membuat kesimpulan
diterima

jika
maka varians skor pre-test dan post-

test homogen.
c. Uji t
Jika telah diketahui bahwa populasi berdistribusi normal dan
varians dari dua populasi homogen, maka langkah selanjutnya
yaitu uji beda mean. Karena

, maka akan dilakukan

uji t. Langkah-langkah untuk melakukan uji t adalah sebagai
berikut:
1) Merumuskan

dan

2) Menentukan daerah kritis

thitung ≤ ttabel
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3) Statistik Uji

4) Membuat kesimpulan
diterima jika thitung ≤ ttabel maka terjadi peningkatan ratarata pada post-test.
2. Kuisioner dan wawancara
Berdasarkan kisi-kisi kuisioner dan wawancara, aspek-aspeknya
sama tapi menghasilkan jenis data yang berbeda, maka teknik
analisinya pun berbeda.
Kusioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan
sedikit modifikasi. Pada awalnya skala Likert berupa : sangat
setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju, di
modifikasi menjadi : sangat setuju. Setuju, tidak setuju dan sangat
tidak setuju. Modifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan jawaban
yang lebih jelas. Jawaban tersebut kemudian dikuantifikasi dengan
memberikan skor, yaitu:
Pilihan Jawaban
No. Soal Kuisioner
SS

S

TS

STS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 19 dan 20

4

3

2

1

7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22

1

2

3

4

Tabel 3.4 Skoring pada Kuisioner
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Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan hasil skoring tiap
jawaban dari siswa sebagai berikut:

Semakin tinggi hasil persentase tersebut maka respon siswa
semakin baik/positif .
Selain itu, juga dilakukan analisis untuk tiap aspek agar lebih
nampak mana yang tinggi mana yang rendah dari aspek-aspek
tersebut.

Selanjutnya,

dari

hasil

perhitungan

persentase

tersebut

diinterpretasi dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
Persentase

Kriteria

76% s.d. 100%

Baik

56% s.d. 75%

Cukup Baik

40% s.d. 55%

Kurang Baik

Kurang dari 40%

Tidak Baik

(Arikunto, 1997: 246, dalam Taniredja dan Mustafidah, 2011: 221)
Sedangkan teknik analisis wawancara adalah sebagai berikut:


Mencatat aspek-aspek respon yang muncul saat wawancara.



Menganalisa poin-poin tersebut.
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Membuat kesimpulan dari hasil analisa yang merupakan respon
guru.



Membuat kesimpulan dari hasil analisa wawancara yang
merupakan respon siswa yang digabungkan dengan hasil
analisa kuisioner
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BAB IV

PEMANFAATAN GEOGEBRA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
SISWA KELAS XI IPA DALAM POKOK BAHASAN PERSAMAAN
LINGKARAN

A. Potensi-Potensi GeoGebra
Potensi-potensi GeoGebra adalah fasilitas-fasilitas apa saja yang ada pada
GeoGebra yang dapat dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. GeoGebra
memberikan fasilitas-fasilitas tersebut melalui menu-menu pada pita peralatan (toolbar).
Ketika pertama kali program GeoGebra dibuka maka akan muncul lembar kerja
(Worksheet) yang kosong. Tampilan awal GeoGebra ditunjukkan pada Gambar 4.1

42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

1.

Menu Utama

2.

Pita Peralatan

3.

Tampilan Grafik

4.

Tampilan Aljabar

5.

Bilah Masukan

6.

Menu Dropdown

7.

Daftar Dropdown

8.

Daftar Dropdown
Fasilitas-fasilitas yang ada pada GeoGebra tidak semua digunakan untuk

pembelajaran dalam pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran, tapi hanya beberapa
saja. Fasilitas-fasilitas tersebut akan lebih lanjut dijelaskan secara detail dibawah ini.
1. Menu Utama

Pada menu utama yang dimanfaatkan adalah menu berkas dan menu ubah.
a. Menu Berkas
Menu Berkas atau File terdiri dari beberapa submenu seperti yang ditunjukkan
pada gambar 4.3 di bawah ini.
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1) Jendela Baru
Jendela Baru atau New Window adalah submenu yang berfungsi untuk
membuka atau menjalankan lembar kerja yang baru dan masih kosong.
Submenu ini berguna jika ingin menjalankan lebih dari satu lembar kerja.
2) Buka
Submenu buka atau Open berfungsi untuk membuka berkas atau file yang
sebelumnya telah tersimpan pada komputer.
3) Simpan
Submenu Simpan atau Save digunakan untuk menyimpan berkas atau file
yang dijalankan, baik untuk menyimpan perubahan yang dijalankan pada
lembar kerja atau menyimpan lembar kerja untuk pertama kali.
4) Simpan Sebagai
Submenu Simpan Sebagai atau Save As digunakan untuk menyimpan berkas
atau file dengan nama tertentu pada komputer. Submenu ini juga bisa untuk
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menyimpan berkas atau file yang dijalankan dengan nama yang berbeda baik
di tempat yang sama atau berbeda.
5) Tutup
Submenu Tutup atau Close digunakan untuk menutup program GeoGebra
yang telah dijalankan.
b. Menu Ubah

Submenu dari Menu ubah atau Edit yang digunakan adalah:
1) Urungkan
Submenu Urungkan atau Undo berfungsi untuk menggagalkan perintah
sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan klik Ubah → Urungkan atau
dengan menekan ctrl + Z pada keyboard.
2) Ulangi
Ulangi atau Redo adalah submenu yang berfungsi untuk mengulangi perintah
sebelumnya yang telah digagalkan. Langkah ini dapat dilakukan dengan klik
Ubah → Ulangi atau dengan menekan ctrl + Y pada keyboard.
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3) Hapus
Hapus atau Erase adalah submenu yang berfungsi untuk menghapus semua,
lukisan sekarang, lukisan sebelumya atau lukisan sesudahnya.
4) Properti
Properti atau Properties adalah submenu yang berfungsi untuk mengatur
tampilan suatu obyek pada Tampilan Grafik. Langkah ini dapat dijalankan
dengan cara klik Ubah → klik properti atau dengan klik kanan pada obyek
yang akan diatur tampilannya → klik properti. Jendela properti akan muncul
seperti pada gambar 4.5.
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c. Menu Tampilan

Pada menu Tampilan atau View, submenu yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Sumbu-sumbu
Submenu Sumbu-sumbu atau Axes ini berfungsi untuk menampilkan sumbusumbu yaitu sumbu x dan y.
b. Tampilan Aljabar
Tampilan Aljabar atau Algebra View adalah submenu yang berfungsi untuk
menampilkan Tampilan Aljabar.
2. Pita Peralatan
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Pita Peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
Simbol

Nama Pita Peralatan

Keterangan

Pindah

Berfungsi untuk memindahkan objek yang dipilih

Titik Baru

Berfungsi untuk membuat sebuah titik yang baru

Ruas Garis yang melalui Berfungsi untuk membuat ruas garis yang melalui
Dua Titik

dua titik

Garis Tegak Lurus

Berfungsi untuk membuat garis yang memotong
tegak lurus dengan garis yang lain

Lingkaran dengan Pusat Berfungsi untuk membuat lingkaran yang melalui
melalui Titik

sebuah titik

Sudut

Berfungsi untuk membuat sudut baik dari dua garis
ataupun dari tiga titik

Sisipkan Teks

Berfungsi untuk menyisipkan teks pada worksheet

3. Tampilan Grafik
Tampilan Grafik atau Graphic View berfungsi untuk menampilkan objek
yang dibuat. Tampilan Grafik dapat diatur dengan cara membuka properti pada
tampilan grafik dengan cara klik kanan pada tampilan grafik → klik properti, maka
akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.8 di bawah ini.
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B. Pemanfaatan GeoGebra sebagai Media Pembelajaran untuk Siswa Kelas XI IPA
dalam Pokok Bahasan Menyusun Persamaan Lingkaran
GeoGebra adalah software yang tidak bisa digunakan langsung sebagai media
pembelajaran. Sebelum digunakan sebagai media pembelajaran, GeoGebra diatur sesuai
dengan kebutuhan. Untuk pembelajaran matematika dengan pokok bahasan persamaan
lingkaran, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. GeoGebra 1- Jarak antara Dua Titik
Pada pembuatan GeoGebra1 ini bertujuan untuk mengajak siswa mengingat
kembali materi sebelumnya yaitu rumus jarak dua titik. Sebelum memasuki materi
rumus jarak dua titik, siswa diajak untuk mengingat kembali rumus Pythagoras.
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Rumus Pythagoras digunakan sebagai dasar untuk menyusun rumus jarak dua titik.
Untuk tujuan diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:
a. Membuat Segitiga Siku-siku
Segitiga siku-siku dibuat untuk menjelaskan rumus Pythagoras.
1) Membuat Titik P
Klik simbol

, lalu klik pada jendela geometri.

Untuk mengubah label titik dengan cara klik kanan titik tersebut lalu klik
properti, kemudian pada dasar ubah nama titik tersebut atau bisa langsung
klik kanan label titik tersebut, lalu klik namai ulang dan ganti namanya.
2) Membuat titik Q
Langkahnya sama dengan membuat titik P, kemudian ganti nama titik
tersebut menjadi titik Q
3) Membuat garis r
Garis r adalah garis yang menghubungkan antara titik P dan titik Q. Klik
simbol

, lalu klik titik P kemudian klik titik Q. Kemudian ganti namanya

dengan klik kanan garis tersebut → klik namai ulang → ubah namanya atau
klik properti → klik dasar → ubah namanya.
4) Membuat garis p
garis p adalah garis yang membentuk sudut 90° dengan garis r. Oleh karena
itu, garis p tegak lurus dengan garis r. Klik simbol

→ klik titik Q → klik

garis r.
5) Membuat titik R
Buat titik pada garis p dengan cara klik simbol

→ klik pada garis p.
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6) Membuat garis q
Garis q adalah garis yang menghubungkan antara titik P dan titik R. Klik
simbol

→ klik titik P → klik titik R.

7) Membuat simbol sudut siku-siku
Menampilkan simbol sudut siku-siku untuk menunjukkan bahwa sudut
antara garis r dan garis p adalah sudut siku-siku. Klik simbol

→ klik

garis p → klik garis r.
8) Memberi teks
Klik simbol

→ klik pada jendela geometri → ketik teks

b. Membuat jarak dua titik
Langkah-langkah untuk membuat gambar dengan tujuan untuk menjelaskan rumus
jarak dua titik adalah sebagai berikut:
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1)

Klik simbol
2)

→ klik titik N → klik titik D.

→ klik titik M → klik titik N.

Membuat titik E
Klik simbol

9)

→ klik pada sumbu X.

Membuat ruas garis r yang terletak di antara titik M dan titik N
Klik simbol

8)

→ klik titik M → klik titik C.

Membuat ruas garis ruas garis b yang terletak di antara titik N dan titik D
Klik simbol

7)

→ klik pada sumbu X.

Membuat titik D
Klik simbol

6)

→ klik pada jendela geometri pada koordinat (5,3).

Membuat ruas garis a (ruas garis antara M dan C)
Klik simbol

5)

(5,3)

Membuat titik C
Klik simbol

4)

→ klik pada jendela geometri pada koordinat (1,2).

Membuat Titik
Klik simbol

3)

(1,2)

Membuat Titik

→ klik pada sumbu Y.

Membuat titik O
Klik simbol

→ klik pada ruas garis b.

10) Membuat ruas garis di antara titik E dan titik M
Klik simbol

→ klik titik E → klik titik M.

11) Membuat ruas garis di antara titik M dan titik O
Klik simbol

→ klik titik M → klik titik O.
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12) Membuat titik G
Klik simbol

→ klik pada sumbu Y.

13) Membuat ruas garis di antara titik G dan titik N
Klik simbol

→ klik titik G → klik titik N.

14) Membuat ruas garis di antara titik D dan titik O
Klik simbol

→ klik titik D → klik titik O.

15) Membuat ruas garis di antara titik O dan titik N
Klik simbol

→ klik titik O → klik titik N.

16) Membuat teks
Klik simbol

→ ketik “Jarak Antara Dua Titik”.
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2. GeoGebra 2 – Persamaan Lingkaran yang Berpusat di (0,0) dan berjari-jari r
Pembuatan GeoGebra 2 ini bertujuan untuk menuntun siswa memahami
bagaimana cara menyusun persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0) dan berjarijari r. Selain itu, pada GeoGebra 2 ini juga menuntun siswa memahami syarat suatu
titik berada pada posisi tertentu terhadap lingkaran yang berpusat

(0,0) dan berjari-

jari r.
Langkah-langkah pembuatan GeoGebra untuk menjelaskan proses menyusun
persamaan lingkaran yang berpusat di

(0,0) dan berjari-jari r dan posisi suatu titik

terhadap lingkaran yang berpusat di (0,0) dan berjari-jari r adalah sebagai berikut:
a. Membuat titik (0,0)
Klik simbol

→ klik pada titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y.

b. Membuat lingkaran yang berpusat di (0,0) dan berjari-jari r
Klik simbol
P.

→ klik titik O → klik pada bidang koordinat akan muncul titik
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Untuk menunjukkan panjang jari-jarinya dengan cara: Klik simbol

→ klik

titik O → klik titik P → namai ulang garis tersebut dengan r.

c. Membuat titik A
Klik simbol

→ klik pada bidang koordinat → tentukan nilai koordinatnya

yaitu (1,2).
Cara menentukan dan memunculkan nilai koordinatnya:
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d. Membuat titik B
Klik simbol

→ klik pada lingkaran → munculnya nilai koordinatnya.

e. Membuat titik C
Klik simbol

→ klik pada bidang koordinat → tentukan nilai koordinatnya

yaitu (3,4) lalu munculkan.

3. GeoGebra 3 – Persamaan Lingkaran yang Berpusat di

( , ) dan Berjari-jari r

Langkah-langkah pembuatan GeoGebra 3 untuk menjelaskan proses
menyusun persamaan lingkaran yang berpusat di

( , ) dan berjari-jari r dan posisi

suatu titik terhadap lingkaran yang berpusat di

( , ) dan berjari-jari r adalah

sebagai berikut:
a. Membuat Titik
Klik simbol

( , )
→ klik pada bidang koordinat
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b. Membuat Lingkaran yang Berpusat di
Klik simbol

( , ) dan berjari-jari r

→ klik titik M → klik bidang koordinat yang akan membentuk

titik P dan lingkaran.
c. Membuat Ruas Garis r
Klik simbol

→ klik titik M → klik titik P.

d. Membuat Titik A
→ klik pada bidang koordinat. Atur dan munculkan nilai

Klik simbol

koordinat titik A yaitu (1,1).
e. Membuat Titik B
Klik simbol

→ klik pada lingkaran.

f. Membuat Titik C
Klik simbol

→ klik pada bidang koordinat. Atur dan munculkan nilai

koordinat titik C yaitu (3,-1).
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BAB V
PERSIAPAN, HASIL, DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi, Persiapan, dan Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan Penelitian
Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
uji coba instrumen penelitian yaitu soal pre-test. Soal post-test tidak
dilakukan uji coba karena tipe soal pada pre-test sama dengan tipe soal
pada post-test. Uji coba pre-test dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012
pada pukul 08.30-09.30 di kelas XII IPA 2 terhadap 26 siswa.
Hasil jawaban siswa yang sebelumnya telah diolah untuk
mendapatkan nilai masing-masing siswa, secara keseluruhan digunakan
untuk menghitung validitas dan reliabilitas soal. Peneliti menggunakan
analisis butir soal untuk menghitung validitas soal karena soal berbentuk
uraian. Sedangkan untuk mencari reliabilitas soal, peneliti menggunakan
rumus Alpha. Menurut Arikunto (2006: 196) rumus Alpha digunakan
untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0,
misalnya angket atau soal bentuk uraian. Untuk mencari validitas soal,
skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai
Y. Melalui perhitungan tersebut diperoleh indeks validitas setiap butir,
yaitu:
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Keterangan: untuk N=26, maka

= 0.388 (Arikunto, 2006: 359)

Sedangkan indeks reliabilitas soal adalah 0.458 > 0.388, maka
soal-soalnya reliabel.
Perbaikan Soal
Ada tiga soal yang tidak valid yaitu soal no.1, 2 dan 6. Hal tersebut terjadi
karena tingkat kesulitan dari soal tersebut. Soal no. 1 dan 2 termasuk
mudah bagi siswa, karena sebagian besar dari mereka mampu
mengerjakan soal-soal tersebut. Sedangkan pada soal no. 6, tingkat
kesulitan soal termasuk tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hanya
sebagian kecil siswa yang mampu mengerjakan soal tersebut. Oleh karena
itu, soal-soal tersebut diubah. Pengubahan soal-soal tersebut ada pada
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bilangan-bilangannya, sedangkan untuk tipe soal masih sama. Perbaikan
soal-soal ditunjukkan dibawah ini:
Soal no. 1
Semula:
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan dengan jarijari 11!
Menjadi:
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan dengan jarijari 23!
Soal no. 2
Semula:
Diketahui persamaan lingkaran

+

= 21. Tentukan pusat dan jari-

+

= 64. Tentukan pusat dan jari-

jari lingkaran tersebut!
Menjadi:
Diketahui persamaan lingkaran
jari lingkaran tersebut!
Soal no.6
Semula:
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (6,-8) dan dengan jarijari √17 !
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Menjadi:
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (5,-4) dan dengan jarijari 7 !
Sebagai persiapan sebelum penelitian, peneliti bersama guru
melakukan persiapan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan
dilakukan oleh guru karena yang akan mengajar adalah guru sedangkan
peneliti hanya sebagai pengamat. Peneliti juga memberikan RPP (Rencana
Pelaksanaan dan Pembelajaran) dan LKS (Lembar Kerja Siswa) kepada
guru untuk proses pembelajaran yang lebih detail. Peneliti mendapat
beberapa saran dari guru tentang teknis penyusunan RPP karena ada
perubahan peraturan dalam penyusunan RPP dan guru menyarankan
peneliti untuk memberikan rangkuman materi kepada siswa setelah
pembelajaran berlangsung. Peneliti tidak melakukan observasi di kelas
sebelum mengadakan penelitian. Hal tersebut peneliti lakukan karena
peneliti mendapatkan informasi yang cukup dari guru baik tentang siswa,
keadaan di kelas dan hal-hal apa saja yang akan diperlukan untuk
penelitian. Pada penelitian ini, guru yang mengampu materi ini termasuk
kooperatif dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Selain itu,
peneliti juga pernah mengajar di sekolah tersebut dalam Program
Pengalaman Lapangan atau PPL. Sehingga secara garis besar peneliti
mengetahui karakter siswa yang akan menjadi sampel penelitian.
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2. Pelaksanaan Penelitian
a. Sebelum Pembelajaran
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA
BOPKRI 2 Yogyakarta tahun ajaran 2012/1013 yang berjumlah 21
siswa. Pre-test dilaksanakan pada hari selasa tanggal 24 Juli 2012
pukul 08.20-09.00 dilanjutkan pada pukul 09.15-09.55. Selain
melaksanakan pre-test, peneliti juga meng-install GeoGebra dan Java
ke beberapa laptop siswa yang akan digunakan selama pembelajaran.
Sebelumnya, peneliti sudah meminta guru untuk mengingatkan siswa
membawa laptop pada hari tersebut. Peneliti juga menjelaskan kepada
siswa bahwa selama beberapa pertemuan kedepan peneliti akan
mengadakan penelitian. Selain itu peneliti membagi siswa menjadi
lima kelompok dan meminta setiap kelompok untuk membawa satu
laptop yang sudah ter-install GeoGebra selama beberapa pertemuan
kedepan.
b. Selama Pembelajaran
Penelitian dilaksanakan di kelas XI IPA 1 di SMA BOPKRI 2
Yogyakarta. Pembelajaran dilakukan sebanyak enam pertemuan,
sebelum pembelajaran pertama peneliti sudah membagi siswa kedalam
lima kelompok. Peneliti meminta siswa untuk membawa satu laptop
untuk

setiap

kelompok.

dideskripsikan di bawah ini.

Proses

pembelajaran

lebih

lanjut
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Waktu

Inti Pelajaran

Pelaksanaan
Rabu, 25 Juli 2012



Mengajak siswa untuk mengingat kembali
bagaimana menyusun rumus Jarak di antara
Dua Titik.



Mengenalkan GeoGebra pada siswa



Mengenalkan

siswa

dengan

metode

pembelajaran penemuan terbimbing
Selasa, 31 Juli 2012



Menyusun

persamaan

lingkaran

yang

berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r
Selasa, 7 Agustus



2012
Rabu,

Menentukan posisi titik terhadap lingkaran
yang berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r

8

Agustus



2012

Menyusun

persamaan

lingkaran

yang

berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r

Selasa, 28 Agustus



2012

Menentukan posisi titik terhadap lingkaran
yang berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r

Rabu, 29 Agustus



2012

Mereview materi dari pertemuan pertama
sampai terakhir



Latihan soal



Pembahasan hasil jawaban siswa

1) Pertemuan 1
Materi yang diajarkan pada pertemuan pertama adalah materi
prasyarat untuk memasuki materi persamaan lingkaran yaitu
rumus jarak dua titik. Pada pertemuan pertama ini, siswa diajak
untuk mengingat kembali bagaimana cara menyusun rumus
jarak dua titik. Pertama siswa diajak untuk mengingat rumus
Phytagoras kemudian dengan menggunakan rumus tersebut
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siswa menyusun rumus jarak dua titik. Selain itu, siswa juga
diperkenalkan dengan GeoGebra. Siswa dalam kelompok
menyusun rumus jarak dua titik dengan mengeksplorasi
GeoGebra dengan panduan LKS. Setelah siswa menyusun
rumus jarak dua titik kemudian siswa mengerjakan soal-soal
yang ada pada LKS yang selanjutnya dibahas bersama-sama
dengan guru. Pada akhir pertemuan, guru mengajak siswa
untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari.
2) Pertemuan 2
Pada pertemuan kedua telah mulai memasuki materi persamaan
lingkaran yaitu menyusun persamaan lingkaran yang berpusat
di

(0,0) dan berjari-jari r.

mengeksplorasi

GeoGebra

Siswa dalam kelompok

dengan

panduan

LKS

dan

menggunakan pengetahuan sebelumnya yaitu materi pada
pertemuan sebelumnya menyusun persamaan lingkaran yang
berpusat di

(0,0) dan berjari-jari r. Ada siswa yang merasa

kesulitan memanfaatkan materi sebelumnya untuk memahami
materi pada pertemuan ini. Hal tersebut terjadi karena siswa
kesulitan menghubungkan antara materi sebelumnya dengan
materi yang sedang dipelajari. Dalam hal ini guru membimbing
siswa menemukan hubungan antara kedua materi tersebut.
Setelah menyusun persamaan lingkaran yang berpusat di
(0,0) dan berjari-jari r, siswa mengerjakan soal-soal yang ada
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di LKS. Selanjutnya, hasil eksplorasi dan jawaban siswa di
presentasikan melalui perwakilan kelompok dan dibahas
bersama-sama dengan guru. Sebelum mengakhiri pertemuan,
guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
hari itu.
3) Pertemuan 3
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2012
karena pada tanggal 1 Agustus 2012 jam pelajaran ke 3-4
dikosongkan karena ada acara sekolah. Pertemuan ketiga
membahas materi tentang posisi suatu titik
lingkaran yang berpusat di
bersama

kelompoknya

( , ) terhadap

(0,0) dan berjari-jari r. Siswa
masing-masing

mengeksplorasi

GeoGebra dengan panduan LKS untuk mengetahui syarat
suatu titik terletak di luar lingkaran, pada lingkaran, dan di
dalam lingkaran. Selanjutnya siswa mengerjakan soal-soal pada
LKS

yang kemudian dipresentasikan melalui perwakilan

kelompok dan dibahas bersana-sama. Pada akhir pertemuan,
guru mengajak siswa untuk menyimpulkan apa yang telah
mereka pelajari.
4) Pertemuan 4
Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012
pada jam pelajaran keempat sampai dengan kelima. Pertemuan
keempat membahas materi tentang persamaan lingkaran yang
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( , ) dan berjari-jari r. Pada akhir pelajaran,

berpusat di

diharapkan siswa mampu menyusun persamaan lingkaran yang
berpusat di
GeoGebra

( , ) dan berjari-jari r. Dengan mengeksplorasi
dan

dengan

panduan

LKS,

siswa

dalam

kelompoknya masing-masing menyusun persamaan lingkaran
yang berpusat di

( , ) dan berjari-jari r. Kemudian siswa

masih dalam kelompok mengerjakan soal-soal pada LKS. Hasil
eksplorasi dan pekerjaan siswa selanjutnya dipresentasikan
melalui perwakilan kelompok dan dibahas bersama-sama. Pada
akhir pertemuan, guru bersama siswa membuat kesimpulan
tentang apa yang telah dipelajari.
5) Pertemuan 5
Pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012
pada jam pelajaran ketiga sampai keempat, hal ini dikarenakan
ada libur lebaran. Pertemuan kelima membahas materi tentang
posisi suatu titik
( , )

dan

( , ) terhadap lingkaran yang berpusat di
berjari-jari

r.

Siswa

dalam

kelompok

mengeksplorasi GeoGebra dengan panduan LKS untuk
mengetahui syarat suatu titik terletak di luar lingkaran, pada
lingkaran, dan di dalam lingkaran. Siswa bersama teman
sekelompoknya kemudian mengerjakan soal-soal pada LKS.
Kemudian hasil eksplorasi dan pekerjaan siswa dipresentasikan
melalui perwakilan kelompok dan dibahas bersama-sama. Pada
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akhir pertemuan, guru mengajak siswa membuat kesimpulan
tentang apa yang telah dipelajari.
6) Pertemuan 6
Pertemuan keenam dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2012
pada jam pelajaran keempat sampai dengan kelima. Guru
mengulang kembali materi apa saja yang telah dipelajari
selama beberapa pertemuan sebelumnya. Siswa juga diberi
rangkuman

materi

untuk

dipelajari.

Selanjutnya

siswa

mengerjakan latihan soal yang dibagikan oleh guru. Hasil
pekerjaan siswa kemudian dibahas bersama-sama. Ada akhir
pertemuan, guru memberikan penguatan kepada siswa tentang
materi persamaan lingkaran.
c. Setelah Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran berakhir, selanjutnya peneliti
mengadakan post-test pada siswa kelas XI IPA 1. Post-test
dilaksanakan pada tanggal 4 September 2012 pada pukul 09.30-10.30.
Setelah itu, peneliti meminta kesediaan siswa untuk mengisi kuisioner
tentang respon siswa. Pada akhir pertemuan, peneliti mengucapkan
terimakasih kepada siswa dan guru.
Peneliti melakukan wawancara terhadap guru pada tanggal 4
September 2012 pada pukul 10.15-10.40 di ruang guru. Peneliti
melakukan wawancara semi-struktur. Sedangkan wawancara terhadap
siswa, peneliti melaksanakan pada tanggal 5 September 2012 pukul
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09.30-10.15. Wawancara terhadap siswa hanya dilakukan terhadap tiga
siswa yang memiliki kriteria tertentu.

B. Data Hasil Penelitian
1. Pre-test dan Post-test
a. Pre-test
Soal-soal pada pre-test terdiri dari 10 soal uraian. Pada Tabel
5.2 dapat dilihat hasil pre-test para siswa. Pre-test diberikan kepada
siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi
dengan pokok bahasan menyusun lingkaran sebelum pembelajaran
dengan memanfaatkan GeoGebra dilaksanakan.
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b. Post-test
Jumlah soal-soal pos-test seperti pada soal-soal pre-test yaitu
10 berupa uraian. Soal-soal post-test diberikan kepada para siswa
untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi dengan
pokok bahasan menyusun persamaan lingkaran setelah pembelajaran
dengan memanfaatkan GeoGebra dilaksanakan. Pada Tabel 5.3 dapat
dilihat hasil pos-test para siswa.
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2. Kuisioner
Kuisioner
melaksanakan

diberikan

pembelajaran

kepada
dan

para

siswa

mengerjakan

setelah

soal-soal

mereka
post-test.

Kuisioner berisi 22 pernyataan dengan menggunakan skala Likert yang
telah dimodifikasi. Pilihan jawaban untuk setiap pernyataan adalah Sangat
Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Hasil kuisioner
yang telah diisi oleh para siswa ditunjukkan pada Tabel 5.4.
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3. Wawancara
a. Wawancara Siswa
Wawancara dilaksanakan setelah peneliti mengadakan post-test dan
kuisioner. Berdasarkan hasil dari post-test dan kuisioner, peneliti
memilih tiga siswa untuk diwawancara. Wawancara dilakukan untuk
mendukung hasil kuisioner yang telah diisi siswa sebelumnya. Ketiga
siswa tersebut dipilih dengan kriteria: hasil post-test tinggi tetapi hasil
kuisioner rendah, hasil post-test rendah tetapi hasil kuisioner tinggi,
dan baik hasil post-test maupun kuisioner tinggi.
Berikut deskripsi wawancara kepada ketiga siswa tersebut.
1) Siswa I
Berikut adalah hasil wawancara Peneliti (P) dan Siswa I (S1).
P

: Hasil post-test kamu bagus, tetapi kenapa hasil kuisioner kamu
kurang bagus?

S1

: Lha itu, kadang ngerjain LKS itu gak dong, gak da rumusrumusnya gitu, kadang blank, uda males, uda cape males mikir
gitu lho..

P

: Sebenarnya malas mikir atau gimana?

S1

: Kan kalo ada modulnya dan itu gampang dipelajari, kan
intinya Cuma itu, nah itu.

P

: Sebenarnya kan kalo mau mempelajari langkah-langkah pada
LKS itu bisa mengerti kan?

S1

: Gak, gak ngerti aku..kalo modulnya ngerti, gampang dipelajari
tapi kalo tahapan-tahapan pada LKS ada yang gak ngerti.

P

: Ada yang bingung ya?

S1

: Iya.

P

: Apa karena bahasanya yang susah dimengerti atau
bagaimana?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

S1

: Ya..kan kelompok-kelompok itu kadang egois LKS-nya, jadi
kadang gak da kesempatan buat baca buat memahami. Jadi
Cuma liat temen ngerjain gitu.

P

: Sebenarnya kamu senang gak sih pake GeoGebra?

S1

: Gak, gak seneng aku.

P

: Gak? Kenapa gak senang?

S1

: Yaa..laptopya itu lho kadang egois jadi gak bisa lihat
GeoGebra-nya gitu.

2) Siswa II
Hasil wawancara antara Peneliti (P) dan Siswa II (S2) adalah
sebagai berikut.
P

: Kemarin kita sudah mengadakan post-test dan kamu juga
mengisi kuisioner. Nah, hasil kuisioner kamu termasuk tinggi
tetapi mengapa hasil post-test kamu tidak optimal?

S2

: Suka sama GeoGebra cuma waktu ngerjain post-test kurang
serius gituloh..

P

: Sebenarnya waktu ngerjain LKS itu ikut ngerjain gak?

S2

: Ikut

P

: Sebenarnya lebih mudah pakai GeoGebra atau gimana?

S2

: Iya lebih mudah

P

: Lebih mudah memahami atau gimana?

S2

: Iya, kan tinggal ganti-ganti

P

: Iya tapi mengapa waktu mengerjakan soal tidak bisa, padahal
tipe soalnya sama, apa jangan-jangan tidak belajar atau
gimana?

S2

: Iya gak belajar, karena belajar yang lain soalnya ada ulangan
juga.

P

: Tapi sebenarnya sudah paham dengan materinya belum sih?

S2

: Yaa..iya tapi kan konsentrasinya pecah
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P

: Kamu sebenarnya tertantang untuk mengerjakan soal tidak?
Males tidak?

S2

: Gak males, Cuma suasananya tidak...hmmm..kelompoknya
kurang kerjasama gitu..jadi mau ngerjain juga males
: Kalau seandainya individual tidak kelompok gitu, males gak?

P
S2

: Kalau individual kan mau gak mau kan harus fokus. kalau mau
bisa, ya harus fokus.

3) Siswa III
Berikut ini adalah hasil wawancara antara peneliti (P) dengan
siswa III (S3).
P

: Kamu itu kalau aku lihat termasuk anak yang ramai, tapi hasil
post-test kamu bagus, sebenarnya kamu mengerti tentang
materinya tidak?

S3

: Lumayan ngerti sih,

P

: Kalau disuruh milih, kamu lebih milih pembelajaran dengan
GeoGebra atau yang seperti biasa kamu terima?

S3

: Sebenarnya kalau dipaduin lebih bagus sie mbak

P

: Kenapa?

S3

: Kan pertama bisa dengan penjelasan guru dulu, prakteknya
baru menggunakan GeoGebra gitu.

P

: Kamu merasa senang gak menggunakan GeoGebra?

S3

: Iya

P

: menurut kamu lebih enak berkelompok atau individual?

S3

: kelompok mbak

P

: kelompok? Kenapa?

S3

: yaa...kalau seandainya ada bagian yang kita tidak bisa, teman
lain mungkin bisa bantu.

P

: menurut kamu dengan menggunakan GeoGebra itu lebih
mudah memahami materi atau tidak?
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S3

: lebih cepat

P

: lebih asik mana dengan pembelajaran yang biasa?

S3

: GeoGebra

P
S3

: kenapa?
: yaa..kan ada tampilannya, bisa lihat langsung gitu, ada
lingkarannya.

b. Wawancara Guru
Wawancara kepada guru dilaksanakan oleh peneliti setelah proses
pembelaran selesai. Wawancara dilakukan di ruang guru. Guru yang
akan peneliti wawancarai adalah guru yang mengajar kelas XI IPA 1
dengan mengguakan GeoGebra untuk mengajar materi persamaan
lingkaran. berikut deskripsi tentan wawancara guru tersebut.
P : Menurut ibu, apakah pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra
bisa menarik minat siswa untuk belajar?
G : Bisa, iya bertambah minatnya.
P

: Menurut ibu, apakah siswa menjadi lebih aktif atau bagaimana?

G : Yaa..kalau berminat yaa lebih aktif tapi kalau tidak ramai sendiri.
P

: Menurut ibu, apakah tampilan GeoGebra menarik?

G : Yaa..menarik, tapi mungkin karena ini baru pertama kali untuk siswa
jadi agak bingung.
P

: Kira-kira berlebihan tidak bu tampilannya?

G : Tidak, bagus.
P

: Tentang kejelasan materi, menurut ibu apakah lebih mudah memahami
materi dengan jelas mengguakan GeoGebra atau dengan yang lain?

G : Lebih mudah GeoGebra. Untuk guru lebih mudah GeoGebra, tapi
untuk siswa yaa mungkin ada yang mudah ada yang tidak
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P

: Apakah tepat mengajar materi persamaan lingkaran dengan
menggunakan GeoGebra?

G : Yaa..lebih baik karena ada geometrinya.
P

: Menurut ibu tampilan pada GeoGebra membantu siswa untuk
memahami materi atau tidak?

G : Membantu memahamilah
P : Adakah siswa yang bertanya kepada ibu waktu mereka merasa
kesulitan dalam menyusun rumus-rumus?
G : Ada beberapa
P

: Kira-kira menurut ibu, apakah siswa bisa memahami materi dengan
GeoGebra dan panduan LKS dengan sedikit bimbingan dari guru?

G : Bisa juga sih, kan sudah ada sedikit teorinya yaa bisa, ada LKS-nya
juga.
P

: Tentang kelengkapan materi, apakah materinya sudah sesuai dengan
kurikulum atau masih ada yang kurang?

G : Sudah sesuai. Sudah lengkap.
P

: Menurut ibu, apakah dengan diskusi kelompok membuat siswa jadi
lebih aktif atau bagaimana?

G : Relatif lebih aktif yaa..kan ada kerjasama dengan teman
P

: Kalau seandainya ibu berencana untuk menggunakan GeoGebra untuk
pembelajaran berikutnya, apakah ibu akan membagi siswa dalam
kelompok atau secara individual?

G : Kalau memungkinkan yaa individual, kalau laptopnya ada tapi kan
tidak semua siswa memliki laptop.
P

: Menurut ibu apakah LKS-nya cukup baik?

G : Iya cukup
P

: Apakah LKS-nya bisa membantu siswa untuk memahami materi?

G : Bisa, sudah jelas asal siswa benar-benar membaca isi dari LKS
tersebut.
P

: Apakah instruksi-instruksi pada LKS sudah jelas untuk siswa?

G : Sudah jelas, asal siswa benar-benar membaca dan melakukan setiap
instruksi dengan runtut.
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P

: Menurut ibu, apakah pengoperasian GeoGebra termasuk mudah atau
sulit?

G : Yaa..mudah dioperasikan
P

: Apakah pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra memakan
waktu lebih singkat?

G : Iya, lebih cukup.
P

: Efektif tidak bu?

G : Yaa..efektif juga

C. Analisis Data Hasil Penelitian
1. Pre-test dan Post-test
Analisis data pre-test dan post-test dilakukan dengan menggunakan
nilai KKM dan uji statistika.
a. Analisis dengan menggunakan KKM
Siswa

Pre-test

Keterangan

Post-test

keterangan

1

7

Tidak Tuntas

88

Tuntas

2

15

Tidak Tuntas

82

Tuntas

3

16

Tidak Tuntas

85

Tuntas

4

17

Tidak Tuntas

89

Tuntas

5

18

Tidak Tuntas

76

Tuntas

6

7

Tidak Tuntas

85

Tuntas

7

10

Tidak Tuntas

82

Tuntas

8

16

Tidak Tuntas

88

Tuntas

9

18

Tidak Tuntas

89

Tuntas

10

5

Tidak Tuntas

89

Tuntas

11

13

Tidak Tuntas

99

Tuntas
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12

16

Tidak Tuntas

88

Tuntas

13

17

Tidak Tuntas

96

Tuntas

14

10

Tidak Tuntas

87

Tuntas

15

10

Tidak Tuntas

84

Tuntas

16

10

Tidak Tuntas

86

Tuntas

17

6

Tidak Tuntas

70

Tidak Tuntas

18

13

Tidak Tuntas

76

Tuntas

19

28

Tidak Tuntas

86

Tuntas

20

11

Tidak Tuntas

61

Tidak Tuntas

21

9

Tidak Tuntas

65

Tidak Tuntas

Tabel 5.5 Analisis Data Pre-test dan Post-test Berdasarkan KKM

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
sebelum dan sesudah peningkatan. Selain itu, pada pre-test semua
siswa tidak lulus KKM, sedangkan pada post-test 18 dari 21 siswa
lulus KKM.
b. Analisis dengan menggunakan Uji Statistika
Uji statistika dilakukan dengan menggunakan uji t karena
jumlah sampel termasuk kecil yaitu N<30. Sebelum melakukan uji t,
perlu dibuktikan bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Oleh
karena itu, sebelum melakukan uji t peneliti melakukan uji normalitas
dan homogenitas.
Berikut hasil analisis data pre-test dan post-test:
1) Uji Kolmogorov-Smirnov
a) Merumuskan Ho dan Hi
: ( )=

( )

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

: ( )≠

( )

b) Menentukan

= 0.05

c) Menentukan wilayah kritis
Wilayah Kritik:

di tolak jika

>
+

> 1,36

> 1,36

21 + 21
21 × 21

> 0,4197
d) Statistik uji

>
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D maksimum (0.071567, 0.0158) = 0.071567
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e) Kesimpulan:

diterima karena

≤

yaitu 0.071567 ≤

0.4197
Dapat diasumsikan bahwa data berasal dari populasi
yang berdistribusi normal.

2) Uji Homogenitas
a) Merumuskan

b)

:

=

:

≠

dan

= 0,02
=

= 21

=2
c) Wilayah Kritik:
<

(

<

,

<

<

(

,

− 1,

− 1) dan

(20,20) dan
,

dan

< 0,34 dan

)

dan

>

>
,

> 2,94

> 2,94
> 2,94

d) Statistik Uji:

=

(

(20,20)

− 1,

− 1)
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Varians skor pre test:
=

∑

− (∑ )
( − 1)

21(4102) − (272)
21(20)

=

=

12158
420

= 28.948
Varians skor post-test:
=

=

∑

− (∑ )
( − 1)

21(147725) − (1751)
21(20)
=

36224
420

= 86.248
=

=

28.948
= 0,336
86.248

e) Kesimpulan: Ho diterima karena 0,34 < 0,336 < 2,94
Dapat diasumsikankan bahwa varians skor pre test
sama dengan varians post test.
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3) Uji t
Setelah diketahui bahwa data berasal dari populasi yang
berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya melakukan
uji t.
a) Menentukan

b)

:

=

:

≠

dan

= 0,05
= 21

c) Menentukan wilayah kritis
diterima jika thitung ≤ ttabel
d) Statistik Uji
−

=
∑

(∑ )
−
( − 1)

:

−

:

−
= 1479
= 105975

= 12.952
= 83.381
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−

=
∑

=

=

(∑ )
−
( − 1)

83.381 − 12.952
1479
105975 −
21
21 (20)
70.429
4.312

= 16.333

e) Kesimpulan:
ditolak karena

>

yaitu 16.333 > 2.086

Artinya, terjadi peningkatan pada nilai Post-Test.
2. Kuisioner dan Wawancara Siswa
Hasil kuisioner siswa dihitung untuk setiap aspek respon siswa dan
keseluruhan dari semua aspek respon tersebut. Hasil perhitungan tersebut
ditunjukkan pada tabel 5.8. Aspek-aspek respon tersebut terdiri dari enam,
yaitu:
a. Aspek 1: Minat
b. Aspek 2: Kejelasan Tampilan
c. Aspek 3: Kejelasan Materi
d. Aspek 4: Keaktifan Siswa
e. Aspek 5: Kemudahan dalam Pengoperasian GeoGebra
f. Aspek 6: Alokasi Waktu Pembelajaran
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Hasil kuisioner siswa di atas didukung dengan hasil wawancara terhadap
beberapa siswa yang peneliti wawancara:
Siswa merasa senang belajar dengan menggunakan GeoGebra. Walaupun
ada yang tidak senang, hal tersebut karena kurangnya kesempatan untuk
siswa tersebut mengeksplorasi GeoGebra.
Siswa merasa lebih mudah memahami materi dengan menggunakan
GeoGebra, hal tersebut karena siswa bisa melihat langsung lingkaran yang
ditunjukkan pada GeoGebra. Namun, ada siswa yang kesulitan dalam
memahami, hal itu dikarenakan dia merasa tidak mendapatkan kesempatan
yang cukup untuk benar-benar memahami setiap instruksi pada LKS
dalam mengeksplorasi GeoGebra.
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Siswa merasa lebih aktif belajar secara kelompok karena bisa saling
membantu dalam mengerjakan LKS. Namun, ada siswa yang berpendapat
lain, ada yang merasa malas karena teman kelompoknya kurang bisa
diajak kerja sama, ada juga yang merasa teman sekelompoknya egois.
3. Wawancara Guru
Hasil wawancara antara peneliti dengan guru dianalisis sesuai dengan
aspek-aspeknya. Hasil analisis wawancara terhadap guru oleh peneliti
adalah sebagai berikut:
a. Aspek 1

: Minat

Indikator : Minat siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan
GeoGebra.
Guru berpendapat bahwa minat siswa bertambah dalam pembelajaran
dengan menggunakan GeoGebra.
b. Aspek 2

: Kejelasan Tampilan

Indikator : 1) Tampilan tidak menarik
2) Tampilan terlalu berlebihan
Guru berpendapat bahwa tampilan pada GeoGebra menarik dan tidak
berlebihan. Beliau juga berpendapat bahwa tampilan pada GeoGebra
bagus.
c. Aspek 3

: Kejelasan Materi

Indikator :

1)

Siswa

mengeksplorasi

mudah

memahami

GeoGebra

dengan

materi
panduan

dengan
LKS

dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan pada guru.
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2) Tampilan pada GeoGebra membantu siswa memahami
materi persamaan lingkaran.
3) Siswa perlu bertanya pada guru mengenai rumus-rumus
karena belum cukup mengerti dengan mengeksplorasi
GeoGebra dengan panduan LKS.
Guru berpendapat bahwa siswa akan mudah memahami materi dengan
mengeksplorasi Geogebra dengan panduan LKS

dan sedikit

bimbingan dari guru. Menurut beliau, tampilan pada GeoGebra
membantu siswa memahami materi persamaan lingkaran karena pada
GeoGebra bisa menunjukkan geometri. Ada beberapa siswa yang
bertanya pada guru saat mengalami kesulitan.
d. Aspek 4

: Kelengkapan Materi

Indikator : Materi yang dibahas sudah sesuai dengan yang ada pada
kompetensi dasar KTSP.
Guru berpendapat bahwa materi yang dibahas sudah sesuai yang ada
pada kurikulum KTSP.
e.

Aspek 5 : Keaktifan siswa
Indikator : 1) Belajar dengan menggunakan GeoGebra membuat
siswa aktif.
2) Siswa bertanya saat mengalami kesulitan dalam
menjawab soal pada LKS.
Menurut guru, siswa menjadi aktif jika siswa itu memiliki minat.
Sehingga keaktifan siswa tergantung pada minatnya. Menurut beliau
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siswanya relatif aktif, ada kerjasama antar teman, dan ada beberapa
siswa yang bertanya kepadanya.
f. Aspek 6

: Kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra.

Indikator : 1) Kemudahan dalam mengoperasikan GeoGebra.
2) Kesulitan memahami instruksi pada LKS.
Menurut

beliau,

pengoperasian

GeoGebra

termasuk

mudah.

Sedangkan untuk instruksi pada LKS sudah jelas dan beliau
berpendapat siswa tidak akan mengalami kesulitan asal benar-benar
memahami instruksi dan melakukannya secara runtut.
g. Aspek 7

: Alokasi Waktu

Indikator : Alokasi waktu sesuai dengan RPP.
Guru

berpendapat bahwa waktunya

cukup untuk melakukan

pembelajaran. Beliau juga berpendapat bahwa pembelajarannya
efektif.

D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Potensi-potensi GeoGebra
Potensi-potensi GeoGebra adalah fasilitas apa saja yang ada pada
GeoGebra yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran Matematika
dengan pokok bahasan persamaan lingkaran. Fasilitas-fasilitas tersebut
antara lain:
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a. Tampilan Aljabar
Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan persamaan lingkaran yang
tersusun berdasarkan lingkaran yang terbentuk. Siswa dapat secara
langsung mengetahui bagaimana persamaan lingkaran yang terbentuk
dari lingkaran yang ada pada Tampilan Grafik.
b. Tampilan Grafik
Tampilan ini berfungsi untuk menampilkan bangun geometri yang
terbentuk, dalam hal ini lingkaran yang memiliki titik pusat dan jarijari tertentu akan membentuk persamaan lingkaran yang tampil pada
Tampilan Grafik. Sehingga Tampilan Grafik dan Tampilan Aljabar
saling melengkapi satu sama lain.
c. Pita Peralatan Pindah
Pita peralatan ini berfungsi untuk menggeser suatu obyek dari satu
tempat ke tempat lain pada Tampilan Grafik. Siswa dapat
mengeksplorasi GeoGebra dengan mengaktifkan pita peralatan ini
dengan cara klick pita peralatan Pindah lalu klick obyek yang ingin
digeser.
d. Pita Peralatan Titik Baru
Pita Peralatan ini berfungsi untuk membuat titik pada Tampilan Grafik.
e. Pita Peralatan Ruas Garis di Antara Dua Titik
Pita peralatan ini berfungsi untuk membuat ruas garis yang
menghubungkan dua titik pada Tampilan Grafik. Untuk keperluan ini,
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sebelumnya harus membuat dua titik yang akan dihubungkan dengan
ruas garis.
f. Pita Peralatan Garis Tegak Lurus
Pita peralatan ini berfungsi untuk membuat garis tegak lurus. Sebelum
membuat garis ini, sebelumnya harus ada titik yang akan dilalui garis
ini dan garis yang akan tegak lurus dengan garis ini.
g. Pita Peralatan Lingkaran dengan Pusat Melalui Titik
Pita peralatan ini berfungsi untuk membentuk lingkaran. sebelumnya,
harus tersedia sebuah titik yang akan menjadi titik pusat dari lingkaran
yang akan dibentuk.
h. Pita Peralatan Sudut
Pita peralatan ini akan menampilkan besar sudut yang terbentuk dari
dua garis. Untuk keperluan ini, sebelum membuat sudut harus ada dua
garis yang berpotongan, yang akan ditampilkan sudut yang terbentuk
dari dua garis yang berpotongan tersebut.
i. Pita Peralatan Sisipkan Teks
Pita peralatan ini berfungsi untuk menampilkan teks yang ingin kita
munculkan pada Tampilan Grafik.
Selain berbagai fasilitas-fasilitas diatas, terdapat juga beberapa kelemahan
pada GeoGebra:
a. Agar siswa lebih mudah memahami pokok bahasan persamaan
lingkaran diperlukan instruksi dan penjelasan tambahan yang harus
dibuat terlebih dahulu. Intruksi tersebut dapat ditampilkan pada
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GeoGebra tersebut atau pada media lain, misal melalui LKS atau
penjelasan dari Guru.
b. Guru atau pengguna lain harus membuat GeoGebra sesuai dengan
kebutuhan terlebih dahulu atau mendownload dari www.geogebra.org
sebelum diaplikasikan untuk pembelajaran. Oleh karena itu, GeoGebra
tidak bisa digunakan secara langsung.
2. Tingkat Pemahaman Siswa
Tingkat pemahaman siswa diukur dengan membandingkan hasil
Pre-test dengan hasil post-test. Berdasarkan rata-rata pada pre-test yaitu
12,95 dan rata-rata pada pos-test yaitu 83,38, menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan pemahaman siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain
itu, untuk lebih memastikan tingkat pemahaman siswa, hasil pre-test dan
post-test dihitung dengan menggunakan statistika. Hasil perhitungan
tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa.
Rata-rata hasil siswa pada akhir pembelajaran yaitu 83,38 juga
menunjukkan bahwa hasilnya melebihi KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal) yaitu 75. Namun, ada tiga siswa yang nilainya masih dibawah
KKM. Hal tersebut terjadi karena siswa tersebut kurang mempersiapkan
diri, dalam hal ini mengulang kembali materi yang telah dipelajari seperti
yang diungkapkan oleh salah satu siswa tersebut saat wawancara.
3. Respon Guru dan Siswa
Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan
GeoGebra 67,64 %. Hal ini menunjukkan bahwa respon siswa cukup baik.
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Secara lebih detail, respon siswa dibagi menjadi enam aspek yaitu minat,
kejelasan tampilan, kejelasan materi, keaktifan siswa, kemudahan dalam
pengoperasian GeoGebra dan alokasi waktu. Minat siswa dalam
pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra sebesar 68,45 %.
Presentase ini menunjukkan bahwa minat siswa cukup baik, hal ini
disebabkan karena pembelajaran Matematika dengan menggunakan
GeoGebra merupakan hal yang baru bagi mereka sehingga minat siswa
cukup baik seperti yang disampaikan oleh guru pengampu di kelas tersebut
dalam wawancara. Tanggapan siswa terhadap kejelasan tampilan sebesar
72,02 % yang menunjukkan bahwa kejelasan tampilan pada GeoGebra
menurut siswa adalah cukup baik. Hal ini disebabkan karena tampilan
pada GeoGebra menarik tapi tidak berlebihan sebagai media pembelajaran
bagi siswa. Sedangkan untuk kejelasan materi, tanggapan siswa sebesar
64,09 % yang menunjukkan bahwa kejelasan materi cukup baik. Hal ini
disebabkan karena ada panduan pada LKS yang memudahkan siswa dalam
mengeksplorasi GeoGebra dan memahami materi Persamaan Lingkaran.
Selain itu, jika siswa mengalami kesulitan, siswa diberi kesempatan untuk
bertanya juga siswa belajar dalam kelompok yang memungkinkan siswa
untuk berdiskusi. Mengenai keaktifan siswa, tanggapan siswa sebesar
71,13 %, hal ini menunjukkan bahwa siswa cukup aktif dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra. Hal ini disebabkan siswa
mendapat kesempatan untuk menggali sendiri materi Persamaan
Lingkaran dengan mengeksplorasi GeoGebra dengan panduan LKS bukan
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hanya langsung mendapatkan materi dari guru. Kemudian, tanggapan
siswa mengenai

kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra sebesar

66,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengoperasian GeoGebra menurut
siswa cukup mudah. Selanjutnya, untuk alokasi waktu tanggapan siswa
sebesar 63.69 %. Presentase ini menunjukkan bahwa alokasi waktu dalam
pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra cukup efisien bagi siswa
untuk belajar.
Wawancara kepada beberapa siswa mengenai respon mereka
dilakukan untuk triangulasi data yang telah peneliti peroleh dari hasil
kuisioner. Siswa yang diwawancara oleh peneliti memiliki kriteria sebagai
berikut; siswa 1: hasil post-test tinggi tetapi kuisioner rendah, siswa 2:
hasil post-test rendah tetapi hasil kuisioner tinggi, dan siswa 3: hasil posttest dan kuisioner tinggi. Siswa 1 mendapatkan hasil post-test tinggi tetapi
kuisioner rendah karena dia tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk
memahami instruksi dan mengeksplorasi GeoGebra. Hal tersebut terjadi
karena kerja sama yang kurang baik antar teman sesama kelompok. Hal itu
mungkin yang menyebabkan siswa 1 tidak merasa mendapatkan manfaat
dari pembelajaran dengan menggunakan GeoGebra. Sedangkan untuk
siswa 2 yang memperoleh hasil post-test rendah tetapi kuisioner tinggi
karena siswa 2 kurang melakukan persiapan sebelum melakukan post-test.
Siswa 2 juga merasa kurang fokus karena harus belajar untuk mata
pelajaran lain. Namun, siswa 2 berpendapat bahwa belajar menggunakan
GeoGebra menyenangkan. Dia juga memberi saran untuk melakukan
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pembelajaran ini secara individual dibandingkan dengan kelompok agar
siswa lebih fokus pada monitornya masing-masing. Kemudian untuk siswa
3 yang memperoleh hasil post-test dan kuisioner tinggi karena siswa 3
merasa

lebih

memahami

materi

persamaan

lingkaran

dengan

menggunakan GeoGebra. Hal tersebut terjadi karena siswa 3 dapat melihat
secara langsung lingkaran yang terbentuk. Dia juga berpendapat bahwa
belajar dalam kelompok bisa saling membantu antar teman sesama
kelompok. Selain itu, siswa 3 memberi saran untuk menggabungkan
metode pembelajaran yaitu ceramah dan pemanfaatan GeoGebra.
Sedangkan untuk wawancara terhadap guru meliputi tujuh aspek
yaitu minat, kejelasan tampilan, kejelasan materi, kelengkapan materi,
keaktifan siswa, kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra, dan alokasi
waktu. Tentang minat siswa, guru berpendapat minat siswa relatif
bertambah

dibandingkan

dengan

sebelumnya.

Sedangkan

tentang

kejelasan tampilan, menarik dan tidak berlebihan. Kejelasan materi
menurut guru, siswa akan memahami materi jika mengeksplorasi
GeoGebra dengan panduan LKS dan sedikit bimbingan dari guru. Guru
berpendapat bahwa materi yang diberikan sudah sesuai dengan kompetensi
dasar yang ada pada kurikulum KTSP. Mengenai keaktifan siswa, menurut
beliau siswa akan aktif jika siswa berminat dan siswa relatif aktif, ada
beberapa siswa yang bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan.
Dalam mengoperasikan GeoGebra, bagi beliau cukup mudah tapi
mungkin siswa masih bingung karena GeoGebra masih baru untuk siswa.
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Waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran

menurut beliau efisien.

Beliau juga berencana untuk menggunakan GeoGebra untuk pembelajaran
yang lainnya dengan menggabungkan GeoGebra dengan ceramah. Secara
keseluruhan respon guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan
GeoGebra adalah baik.
E. Kelemahan Penelitian
Pada penelitian ini sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu one group pre-test
and post-test design maka tidak ada kelas pembanding. Selain itu, materi
persamaan lingkaran masih baru bagi siswa sehingga dari penelitian ini tidak
dapat menunjukkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkankan GeoGebra
lebih baik dibandingkan dengan metode lain.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan

penelitian dan

analisis

maka peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa:
1. Potensi-potensi dari software GeoGebra yang dapat digunakan dalam
pembelajaran matematika pada pokok bahasan persamaan lingkaran
berupa fasilitas-fasilitas:
a. Menu Utama
1) Menu Berkas
Pada menu Berkas yang dimanfaatkan terdiri dari: Jendela
Baru, Buka, Simpan, Simpan Sebagai, dan Tutup.
2) Menu Ubah
Pada menu Ubah yang dimanfaatkan adalah: Urungkan,
Ulangi, Hapus, dan Properti.
3) Menu Tampilan
Pada menu Tampilan yang dimanfaatkan adalah: Sumbusumbu dan Tampilan Aljabar.
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b. Pita Peralatan
Pada Pita Peralatan, fasilitas-fasilitas yang digunakan
adalah:
1) Pindah : Peralatan ini berfungsi untuk menggeser objek yang
ada pada Tampilan Grafik.
2) Titik Baru: Peralatan ini berfungsi untuk membuat titik.
3) Ruas Garis yang melalui Dua Titik: Peralatan ini berfungsi
untuk membuat garis di antara dua titik.
4) Garis Tegak Lurus: Peralatan ini berfungsi untuk membuat
garis yang memotong tegak lurus terhadap garis yang lain.
5) Lingkaran dengan Pusat melalui Titik: Peralatan ini berfungsi
untuk membuat lingkaran dengan titik pusat dan melalui
sebuah titik.
6) Sisipkan Teks: Peralatan ini berfungsi untuk menyisipkan teks
pada Tampilan Grafik.
c. Tampilan

Grafik:

Tampilan

Grafik

adalah

tempat

untuk

mmenampilkan objek yang dibuat.
2. Tingkat pemahaman siswa dalam proses pembelajaran menggunakan
GeoGebra dilihat dari hasil belajar siswa terjadi peningkatan antara
sebelum dan sesudah pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan nilai pretest dan post-test siswa. Nilai rata-rata pada pre-test yaitu 12,95
sedangkan nilai rata-rata pada post-test yaitu 83,38. Berdasarkan KKM
(nilai 75) menunjukkan bahwa semua siswa pada saat pre-test tidak
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lulus KKM, sedangkan pada post-test hanya ada tiga siswa yang tidak
lulus KKM. Selain itu berdasarkan uji statistika juga menunjukkan
peningkatan pemahaman antara sebelum dan sesudah pembelajaran.
Uji statistika dengan menggunakan uji t menunjukkan peningkatan
yaitu

yaitu

.

3. Respon guru dan siswa kelas XI IPA terhadap pembelajaran
menggunakan GeoGebra sebagai media pembelajaran untuk pokok
bahasan menyusun persamaan lingkaran cukup baik. Hal ini
ditunjukkan melalui kuisioner untuk siswa dan wawancara terhadap
guru dan siswa. Berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan bahwa
respon siswa secara keseluruhan cukup baik yaitu sebesar 67,64%.
Pada kuisioner terdiri dari enam aspek yaitu minat, kejelasan tampilan,
kejelasan materi, keaktifan siswa, kemudahan dalam pengoperasian
GeoGebra dan alokasi waktu. Pada aspek minat menunjukkan bahwa
minat siswa cukup baik yaitu sebesar 68,45%. Pada aspek kejelasan
tampilan menunjukkan bahwa kejelasan tampilan termasuk baik yaitu
sebesar 72,02%. Pada aspek kejelasan materi menunjukkan bahwa
materi yang diberikan cukup jelas yaitu sebesar 64,09%. Berdasarkan
aspek keaktifan siswa menunjukkan siswa termasuk aktif yaitu sebesar
71,13%. Kemudian mengenai tanggapan siswa terhadap kemudahan
dalam pengoperasian GeoGebra cukup mudah sesuai dengan
presentasenya yaitu sebesar 66,67%. Aspek alokasi waktu yaitu
sebesar 63,69% menunjukkan bahwa alokasi waktu yang dibutuhkan
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dalam pembelajaran sudah cukup. Hasil kuisioner tersebut sesuai
dengan wawancara terhadap tiga orang siswa. Sedangkan respon guru
diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru. Berdasarkan wawancara
terhadap guru menunjukkan bahwa minat siswa termasuk cukup tinggi
begitu pula dengan keaktifan siswa dalam bertanya. Kemudian untuk
aspek kejelasan tampilan dan kejelasan materi sudah jelas. Aspek
kelengkapan materi sudah lengkap dan sesuai dengan kompetensi
dasar. Kemudahan dalam pengoperasian GeoGebra menurut guru
cukup mudah untuk siswa. Sedangkan aspek alokasi waktu menurut
guru termasuk efisien.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran
yang peneliti kemukakan :
1. Pembelajaran GeoGebra sebaiknya dilakukan secara individual dengan
setiap siswa menghadapi monitornya masing-masing.
2. Penggabungan pembelajaran dengan memanfaatkan GeoGebra dengan
metode lain, misalnya metode ceramah untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang lebih maksimal.
3. Penggunaan panduan instruksi misalnya LKS atau Handout perlu
disediakan oleh guru jika memanfaatkan GeoGebra sebagai media
pembelajaran.
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4. Pada tampilan GeoGebra sebagai media pembelajaran harus jelas agar
siswa mudah memahami dalam mengeksplorasi.
5. Penelitian ini masih bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Hal ini
terjadi karena penelitian ini sebatas pada materi menyusun persaman
lingkaran. selain itu penelitian ini sebatas untuk mengukur tingkat
pemahaman siswa secara kognitif.
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Lampiran 1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

II.

IDENTITAS
SEKOLAH

: SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS / SEMESTER

: XI IPA/ I

ALOKASI WAKTU

: 2 X 45’ (1 PERTEMUAN)

STANDAR KOMPETENSI
Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungya.

III.

KOMPETENSI DASAR
3.1 Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

IV.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Merumuskan jarak antara dua titik.
2. Menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
3. Tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
4. Mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
5. Menerima kesepakatan hasil diskusi.
6. Menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru dikelas.
7. Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

V.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu merumuskan jarak antara dua titik.
2. Siswa mampu menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
3. Siswa mampu untuk tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
4. Siswa mampu mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
5. Siswa mampu menerima kesepakatan hasil diskusi.
6. Siswa mampu menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru di kelas.
7. Siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.
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VI.

MATERI AJAR
Jarak antara Dua Titik

1. Jarak (d) antara dua titik (x1,y1) dan (x2, y2) adalah sebagai berikut:

2. Jarak dua titik A(x1,y1) dan B(x2, y2) dapat dinyatakan sebagai berikut:

VII.

METODE PEMBELAJARAN
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah,
penemuan terbimbing, diskusi kelompok dan presentasi.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pembuka 10’

Keterangan
 Guru memberikan salam kepada
siswa.
 Guru menjelaskan bahwa hari ini akan
mengingat kembali materi jarak antara
dua titik.
 Guru memberikan instruksi agar siswa
berada pada kelompoknya masingmasing dan laptop dalam keadaan
siap.

Inti 70’

 Guru membagikan LKS kepada tiap
kelompok.
Eksplorasi:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
 Siswa mengeksplorasi GeoGebra
(lampiran I) dengan panduan LKS,
kegiatan ini diharapkan agar siswa
mampu merumuskan jarak antara dua
titik.
 Siswa mengerjakan soal-soal LKS
dalam kelompok.
Elaborasi:
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi
melalui perwakilan kelompok dan
dibahas bersama-sama dalam kelas
Konfirmasi:
 Guru mengajak siswa menyimpulkan
bagaimana merumuskan jarak dua titik.
 Guru mengakhiri pelajaran dan LKS

Penutup 10’

dikumpulkan.

IX.

PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis

Bentuk Instrumen : soal uraian

X.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran


Sulistiyono, dkk. 2007. MATEMATIKA SMA dan MA untuk Kelas XI
Semester 1 Program IPA. Cet.10. Jakarta: Esis



Software GeoGebra

2. Media Pembelajaran


Laptop



Sofware GeoGebra dan Software Java



Viewer



LKS



White board



Spidol dan penghapus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Mengetahui,

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Cicilia Tri Utami

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

II.

IDENTITAS
SEKOLAH

: SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS / SEMESTER

: XI IPA/ I

ALOKASI WAKTU

: 2 X 45’ (1 PERTEMUAN)

STANDAR KOMPETENSI
Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungya.

III.

KOMPETENSI DASAR
3.1

IV.

Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0) dengan jari-jari r.
2. Menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui.
3. Menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Menerima kesepakatan hasil diskusi.
7. Menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru dikelas.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

V.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu merumuskan lingkaran yang berpusat di (0,0) dengan jari-jari r.
2. Siswa mampu menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya
diketahui.
3. Siswa mampu menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Siswa mampu untuk tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Siswa mampu mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Siswa mampu menerima kesepakatan hasil diskusi.
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7. Siswa mampu menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru di kelas.
8. Siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

VI.

MATERI AJAR
1.

Lingkaran
Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik
tertentu yang disebut pusat lingkaran.
Jari-jari lingkaran adalah panjang jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada
lingkaran. Misal pusat lingkaran di A (x1, y1) dan titik pada lingkaran adalah B (x2,y2)
maka jari-jarinya adalah:

Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan r.
2. Menyusun persamaan lingkaran
Persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r
Persamaan lingkaran tersebut adalah

VII.

METODE PEMBELAJARAN
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah,
penemuan terbimbing, diskusi kelompok dan presentasi.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pembuka 10’

Keterangan
 Guru memberikan salam dan siswa
sudah dalam kelompoknya masingmasing.

Inti 70’

 Guru menjelaskan tentang definisi dan
unsur-unsur lingkaran.
Eksplorasi:
 Siswa

dalam

diskusi

kelompok

diberikan LKS.
 Dengan

panduan

mengeksplorasi
II)

siswa

LKS

dan

GeoGebra(lampiran
diharapkan

mampu

menyusun persamaan lingkaran yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r.
 Siswa mengerjakan soal-soal pada
LKS dalam kelompok.
Elaborasi:
 Siswa melakukan presentasi tentang
hasil diskusi melalui perwakilan dan
membahas bersama-sama dalam kelas.
Konfirmasi:
 Guru

dan

siswa

bersama-sama

menyimpulkan bagaimana menyusun
persamaan lingkaran yang berpusat di
O(0,0) dan berjari-jari r.
 Guru mengakhiri pelajaran dan LKS

Penutup 10’

dikumpulkan.

IX.

PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis

Bentuk Instrumen : soal uraian

X.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran


Sulistiyono, dkk. 2007. MATEMATIKA SMA dan MA untuk Kelas XI
Semester 1 Program IPA. Cet.10. Jakarta: Esis



Software GeoGebra

2. Media Pembelajaran


Laptop



Sofware GeoGebra dan Software Java



Viewer



LKS



White board



Spidol dan penghapus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Mengetahui,

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Cicilia Tri Utami

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

II.

IDENTITAS
SEKOLAH

: SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS / SEMESTER

: XI IPA/ I

ALOKASI WAKTU

: 2 X 45’ (1 PERTEMUAN)

STANDAR KOMPETENSI
Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungya.

III.

KOMPETENSI DASAR
3.1

IV.

Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0) dengan jari-jari r yang
memenuhi kriteria tertentu.
2. Menentukan posisi titik terhadap lingkaran yang berpusat di (0,0) dengan jari-jari r.
3. Menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Menerima kesepakatan hasil diskusi.
7. Menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru dikelas.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

V.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0) dengan jarijari r yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Siswa mampu menentukan posisi titik terhadap lingkaran yang berpusat di (0,0)
dengan jari-jari r.
3. Siswa mampu menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Siswa mampu untuk tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Siswa mampu mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
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6. Siswa mampu menerima kesepakatan hasil diskusi.
7. Siswa mampu menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru di kelas.
8. Siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

VI.

MATERI AJAR
Posisi suatu titik terhadap lingkaran
Posisi titik

VII.

terhadap lingkaran

1)

terletak di dalam lingkaran jika

2)

terletak pada lingkaran jika

3)

terletak di luar lingkaran jika

.

METODE PEMBELAJARAN
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah,
penemuan terbimbing, diskusi kelompok dan presentasi.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Keterangan

Pembuka 10’

 Guru memberikan salam dan siswa
sudah dalam kelompoknya masingmasing.
 Guru membagikan LKS ke tiap-tiap
kelompok.

Inti 70’

Eksplorasi:
 Dengan panduan LKS dan
mengeksplorasi GeoGebra(lampiran
II) siswa diharapkan mampu
menyusun persamaan lingkaran yang
berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r
yang memenuhi kriteria tertentu dan
menentukan posisi titik terhadap
lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan
berjari-jari r.
 Siswa mengerjakan latihan soal pada
LKS.
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Elaborasi:
 Siswa mempresentasikan hasil
diskusinya melalui perwakilan
kelompok dan membahas LKS
bersama-sama.
Konfirmasi:
 Guru bersama siswa membuat
kesimpulan bagaimana menyusun
persamaan lingkaran yang berpusat di
O(0,0) dan berjari-jari r yang
memenuhi kriteria tertentu dan
menentukan posisi titik terhadap
lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan
berjari-jari r.
 LKS dikumpulkan dan guru

Penutup 10’

mengakhiri pertemuan hari ini.

IX.

PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis

Bentuk Instrumen : soal uraian

X.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran


Sulistiyono, dkk. 2007. MATEMATIKA SMA dan MA untuk Kelas XI
Semester 1 Program IPA. Cet.10. Jakarta: Esis



Software GeoGebra

2. Media Pembelajaran


Laptop



Sofware GeoGebra dan Software Java



Viewer



LKS



White board

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Spidol dan penghapus

Mengetahui,

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Cicilia Tri Utami

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

II.

IDENTITAS
SEKOLAH

: SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS / SEMESTER

: XI IPA/ I

ALOKASI WAKTU

: 2 X 45’ (1 PERTEMUAN)

STANDAR KOMPETENSI
Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungya.

III.

KOMPETENSI DASAR
3.1 Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

IV.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r.
2. Menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui.
3. Menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Menerima kesepakatan hasil diskusi.
7. Menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru dikelas.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

V.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu merumuskan lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r.
2. Siswa mampu menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya
diketahui.
3. Siswa mampu menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Siswa mampu untuk tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Siswa mampu mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Siswa mampu menerima kesepakatan hasil diskusi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7. Siswa mampu menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru di kelas.
8. Siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

VI.

MATERI AJAR
1.

Lingkaran
Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik
tertentu yang disebut pusat lingkaran.
Jari-jari lingkaran adalah panjang jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada
lingkaran. Misal pusat lingkaran di A (x1, y1) dan titik pada lingkaran adalah B (x2,y2)
maka jari-jarinya adalah:

Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan r.
2. Menyusun persamaan lingkaran
Persamaan lingkaran yang berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r
Persamaan lingkaran tersebut adalah

VII.

METODE PEMBELAJARAN
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah,
penemuan terbimbing, diskusi kelompok dan presentasi.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pembuka 10’

Keterangan
 Guru memberikan salam dan siswa
sudah siap pada kelompoknya masingmasing.
 Guru memberi tahu bahwa hari ini
akan membahas bagaimana caranya
menyusun persamaan lingkaran yang
berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r.

Inti 70’

 Guru membagikan LKS kepada tiaptiap kelompok.
Eksplorasi:
 Siswa

diskusi

membahas

dalam

kelompok

bagaimana

menyusun

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
persamaan lingkaran yang berpusat di
M(a,b) dan berjari-jari
mengeksplorasi
III)

r

dengan

GeoGebra(lampiran

dengan

panduan

LKS

dan

bimbingan guru.
 Siswa mengerjakan soal-soal pada
LKS dalam kelompok.
Elaborasi:
 Siswa mempresentasikan hasil
diskusinya melalui perwakilan
kelompok dan membahas LKS
bersama-sama dalam kelas.
Konfirmasi:
 Guru

dan

siswa

bersama-sama

menyimpulkan bagaimana menyusun
persamaan lingkaran yang berpusat di
M(a,b) dan berjari-jari r.
 Guru mengakhiri pelajaran dan LKS

Penutup 10’

dikumpulkan.

IX.

PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis

Bentuk Instrumen : soal uraian

X.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran


Sulistiyono, dkk. 2007. MATEMATIKA SMA dan MA untuk Kelas XI
Semester 1 Program IPA. Cet.10. Jakarta: Esis



Software GeoGebra

2. Media Pembelajaran


Laptop



Sofware GeoGebra dan Software Java



Viewer

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


LKS



White board



Spidol dan penghapus

Mengetahui,

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Cicilia Tri Utami

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

I.

II.

IDENTITAS
SEKOLAH

: SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS / SEMESTER

: XI IPA/ I

ALOKASI WAKTU

: 2 X 45’ (1 PERTEMUAN)

STANDAR KOMPETENSI
Menyusun persamaan lingkaran dan garis singgungya.

III.

KOMPETENSI DASAR
3.1 Menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

IV.

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r yang
memenuhi kriteria tertentu.
2. Menentukan posisi titik terhadap lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r.
3. Menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
5. Mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Menerima kesepakatan hasil diskusi.
7. Menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru dikelas.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

V.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jarijari r yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Siswa mampu menentukan posisi titik terhadap lingkaran yang berpusat di (a,b)
dengan jari-jari r.
3. Siswa mampu menghargai setiap pendapat dalam diskusi.
4. Siswa mampu untuk tidak memaksakan pendapat kepada siswa lain.
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5. Siswa mampu mengajukan pendapat atau ide dengan santun.
6. Siswa mampu menerima kesepakatan hasil diskusi.
7. Siswa mampu menghargai guru dan memperhatikan penjelasan guru di kelas.
8. Siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

VI.

MATERI AJAR
Posisi suatu titik terhadap lingkaran
Posisi titik

terhadap lingkaran

.

Posisi titik

terhadap lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r adalah

sebagai berikut:

VII.

1)

terletak di dalam lingkaran jika

2)

terletak pada lingkaran jika

3)

terletak di luar lingkaran jika

METODE PEMBELAJARAN
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah,
penemuan terbimbing, diskusi kelompok dan presentasi.

VIII. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Keterangan

Pembuka 10’

 Guru memberikan salam dan siswa
sudah dalam kelompoknya masingmasing.
 Guru membagikan LKS ke tiap-tiap
kelompok.

Inti 70’

Eksplorasi:
 Dengan panduan LKS dan
mengeksplorasi GeoGebra(lampiran
II) siswa diharapkan mampu
menyusun persamaan lingkaran yang
berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r
yang memenuhi kriteria tertentu dan
menentukan posisi titik terhadap
lingkaran yang berpusat di M(a,b) dan
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berjari-jari r.
 Siswa mengerjakan latihan soal pada
LKS.
Elaborasi:
 Siswa mempresentasikan hasil
diskusinya melalui perwakilan
kelompok dan membahas LKS
bersama-sama dalam kelas.
Konfirmasi:
 Guru bersama siswa membuat
kesimpulan bagaimana menyusun
persamaan lingkaran yang berpusat di
M(a,b) dan berjari-jari r yang
memenuhi kriteria tertentu dan
menentukan posisi titik terhadap
lingkaran yang berpusat di M(a,b) dan
berjari-jari r .
 LKS dikumpulkan dan guru

Penutup 10’

memberikan salam penutup.

IX.

PENILAIAN
Teknik

: tes tertulis

Bentuk Instrumen : soal uraian

X.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber Pembelajaran


Sulistiyono, dkk. 2007. MATEMATIKA SMA dan MA untuk Kelas XI
Semester 1 Program IPA. Cet.10. Jakarta: Esis



Software GeoGebra

2. Media Pembelajaran


Laptop



Sofware GeoGebra dan Software Java



Viewer

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


LKS



White board



Spidol dan penghapus

Mengetahui,

Yogyakarta, 15 Mei 2012

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Cicilia Tri Utami
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Lampiran 2
Lembar Kerja Siswa (LKS)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LEMBAR KERJA SISWA I

Kelompok

: .................................................

Nama

: 1. .............................................

3. .............................................

2. .............................................

4. ..............................................

Kelas

: ..................................................

Tanggal

: ..................................................

Tujuan

:

1. Siswa mampu merumuskan jarak antara dua titik.
Alat dan Bahan

:

1. Alat tulis
2. Buku paket
3. Laptop yang dilengkapi software GeoGebra dan Java
Kegiatan

:

Jarak antara Dua Titik
Setelah kalian mengamati dan mempelajari
pada GeoGebra yang merupakan segitiga sikusiku coba diskusikan bersama teman kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut:
Panjang sisi PQ adalah.............
Panjang sisi QR adalah.............
Maka panjang sisi PR adalah
( ingat ! rumus Phytagoras )
Maka,
Kemudian amatilah gambar grafik pada GeoGebra, pada grafik tersebut ada dua titik yaitu titik M
dan N, dimana koordinat titik M adalah (..... , .....) dan koordinat titik N adalah (..... , .....).
Maka jarak antara titik A dan B adalah:

Secara umum, jarak antara titik

dan

adalah:
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Pendalaman Materi
1. Carilah jarak antara titik
Jawab:

dan

2. Carilah jarak antara titik
Jawab:

3. Jarak antara titik
Jawab:

4. Jarak antara titik
Jawab:

dan

dan

dan

5. Diketahui titik
dan titik
memenuhi hubungan
Jawab:

!

adalah 2. Berapakah nilai m?

adalah

. Berapakah nilai p?

. Tentukan tempat kedudukan titik-titik
.

yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LEMBAR KERJA SISWA II

Kelompok/ Kelas

: .................................................

Nama

: 1. .............................................

3. .............................................

2. .............................................

4. ..............................................

Tanggal

: ..................................................

Tujuan

:

2. Siswa mampu merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0) dan berjari-jari r.
3. Siswa mampu menentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika persamaannya diketahui.
Alat dan Bahan

:

4. Alat tulis
5. Buku paket
6. Laptop yang dilengkapi software GeoGebra dan Java
Kegiatan

:

Lingkaran


Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, coba tuliskan kembali apa definisi dari lingkaran.
Lingkaran adalah..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................



Kemudian gambarlah lingkaran dengan pusat di

1.

dengan jari-jari sebagai berikut:

2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Persamaan Lingkaran yang Berpusat di




dengan Jari-jari r

Bukalah file GeoGebraII, amati dan ekplorasi gambar Lingkaran yang ada
Kalian bisa mengubah-ubah jari-jari pada lingkaran dengan men-drag titik P
Saat kalian mengubah-ubah jari-jari pada lingkaran tersebut, apa yang terjadi pada persamaan
lingkaran pada jendela aljabar disampingnya? Mengapa demikian?
Jawab: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1. Ubahlah titik P sehingga berada pada koordinat (0,2), bagaimanakah persamaan lingkarannya? Dan
berapa jari-jarinya?
Jawab: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Ubahlah titik P sehingga berada pada koordinat (-2,0) bagaimanakah persamaan lingkarannya? Dan
berapa jari-jarinya?
Jawab:............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Ubahlah titik P sehingga berada pada koordinat (0,-2) bagaimanakah persamaan lingkarannya? Dan
berapa jari-jarinya?
Jawab: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Pada no.1, 2, dan 3 apakah persamaan lingkaran yang terbentuk sama? Jika iya, mengapa itu bisa
terjadi?
Jawab: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Perhatikan gambar dibawah ini.






Lingkaran di atas merupakan lingkaran yang berpusat di
dan berjari-jari r, lingkaran tersebut
melalui sembarang titik
.
Dari gambar di atas, susunlah persamaan lingkarannya (gunakanlah rumus jarak antara dua titik)!
Jawab:
Bentuk umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di

dan berjari-jari r adalah
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Pendalaman Materi
Untuk menyakinkan bahwa persamaan lingkaran yang telah kalian susun benar, cobalah latihan soal
berikut ini:
1. Susunlah persamaan lingkaran yang berpusat di
dan berjari-jari 4!

2. Susunlah persamaan lingkaran yang berpusat di

3. Diketahui persamaan lingkaran

4. Diketahui persamaan lingkaran

dan berjari-jari 5!

. Tentukan titik pusat dan jari-jarinya!

. Tentukan titik pusat dan jari-jarinya!

Kesan: di bawah ini tuliskanlah kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini,
berikanlah juga alasannya 
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LEMBAR KERJA SISWA III
Kelompok/ Kelas

: .................................................

Nama

: 1. .............................................

3. .............................................

2. .............................................

4. .............................................

Tanggal

: ..................................................

Tujuan

:

4. Siswa mampu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0) dan berjari-jari r
yang memenuhi kriteria tertentu.
5. Siswa mampu menentukan posisi titik terhadap lingkaran yang berpusat di (0,0) dan
berjari-jari r.
Alat dan Bahan

:

7. Alat tulis
8. Buku paket
9. Laptop yang dilengkapi software GeoGebra dan Java
Kegiatan

:

Posisi Titik terhadap Lingkaran yang Berpusat di
Jari-jari r

dengan

 Bukalah file GeoGebraII.
 Ubahlah lingkaran dengan men-drag titik P sehingga persamaannya menjadi
 Dimanakah letak titik A, B dan C?
Titik A berada ........................ lingkaran
Titik B berada ........................ lingkaran
Titik C berada ........................ lingkaran
 Mengapa titik A berada di dalam lingkaran?
 Coba bandingkanlah jarak OA dengan jarak OP/r, apakah lebih kecil, sama dengan atau
lebih besar?
(lingkari yang sesuai)
(lingkari yang sesuai)
 Mengapa titik B berada pada lingkaran?
 Coba bandingkanlah jarak OB dengan jarak OP/r, apakah lebih kecil, sama dengan atau
lebih besar?
(lingkari yang sesuai)
(lingkari yang sesuai)

.
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 Mengapa titik C berada di luar lingkaran?
 Coba bandingkanlah jarak OC dengan jarak OP/r, apakah lebih kecil, sama dengan atau
lebih besar?
(lingkari yang sesuai)
(lingkari yang sesuai)
 Jika diketahui titik

dan lingkaran

, maka:

a. Titik

terletak di dalam lingkaran L jika

b. Titik

terletak pada lingkaran L jika

c. Titik

terletak di luar lingkaran L jika

.
.
.

Pendalaman Materi
1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di

dan melalui titik (3,4)! (carilah

jari-jarinya dulu dengan rumus jarak antara dua titik, kemudian susunlah persamaan
lingkarannya).

2. Tentukan posisi titik

,

3. Diketahui persamaan lingkaran

dan

terhadap lingkaran

!

dan titik (p,-5). Tentukan p jika titik yang

diketahui terletak pada lingkaran!

Kesan: di bawah ini tuliskanlah kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini, berikanlah
juga alasannya 
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LEMBAR KERJA SISWA IV

Kelompok/ Kelas

: .................................................

Nama

: 1. .............................................

3. .............................................

2. .............................................

4. ..............................................

Tanggal

: ..................................................

Tujuan

:

6. Siswa mampu merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r.
7. Siswa mampu menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran jika persamaannya diketahui.
Alat dan Bahan

:

10. Alat tulis
11. Buku paket
12. Laptop yang dilengkapi software GeoGebra dan Java
Kegiatan

:

Persamaan Lingkaran yang Berpusat di (a,b) dengan Jari-jari r
 Amati dan eksplorasi file GeoGebraIII.
 Ubahlah titik pusat dan atau jari-jarinya dengan men-drag.
Dari hasil pengamatan kalian, jawablah pertanyaan berikut:
1. Geserlah titik pusat M sehingga terletak pada koordinat (3,0), apa yang terjadi dengan
persamaan dan jari-jarinya? Bagaimana jika digeser sehingga M koordinatnya menjadi
(0,3)?
Jawab:

2. Geserlah titik P sehingga terletak pada koordinat (1,1), apa yang terjadi dengan persamaan
dan jari-jarinya? Bagaimana jika digeser sehingga P koordinatnya menjadi (0,0)?
Jawab:
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3. Bagaimanakah persamaan lingkaran yang terbentuk jika titik pusat M menjadi (2,3) dengan
jari-jari 3 (tentukanlah titik P sesuai dengan keinginan kalian sehingga jari-jarinya 3)?
Mengapa bisa demikian (gunakan rumus jarak antara dua titik)?
Jawab: persamaannya adalah....
Jarak antara titik

dan

sama dengan

4. Apakah persamaan lingkaran yang kalian susun pada no.3 sama dengan persamaan pada

GeoGebra?
Jawab:
5. Agar kalian lebih yakin, susunlah persamaan lingkaran jika titik pusat M(1,4) dengan jarijari 7. Setelah selesai menghitung, cek pada GeoGebraIII apakah persamaan yang baru
kalian susun sama.
Jawab:

6. Dapat ditulis persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r adalah..
Jawab:

Bentuk Umum Persamaan Lingkaran
Uraikanlah persamaan lingkaran yang baru saja kalian susun pada no.6 di atas:

A=.... sehingga ....=.....A
B=.... sehingga ....=......B
Titik pusat M(a,b) atau
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Bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di

dengan jari-jari

adalah:

Pendalaman Materi
1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (-2,-3) dengan jari-jari

!

Jawab:

2. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan

!

Jawab:

3. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan
Jawab:

Kesan: di bawah ini tuliskanlah kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini,
berikanlah juga alasannya 

!
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LEMBAR KERJA SISWA V

Kelompok/ Kelas

: .................................................

Nama

: 1. .............................................
2. .............................................

Tanggal

: ..................................................

Tujuan

:

3. .............................................
4. ..............................................

8. Siswa mampu menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu.
9. Siswa mampu menentukan posisi titik terhadap lingkaran.
Alat dan Bahan

:

13. Alat tulis
14. Buku paket
15. Laptop yang dilengkapi software GeoGebra dan Java
Kegiatan

:

Posisi Titik terhadap Lingkaran
 Bukalah file GeoGebraIII.
 Geserlah titik M sehingga koordinatnya menjadi (1,2) dan titik P menjadi (3,4).
 Persamaan lingkaran yang terbentuk adalah...
 Di manakah letak titik A,B dan C terhadap lingkaran?
Jawab:

Titik A berada ................. lingkaran
Titik B berada ................. lingkaran
Titik C berada ................. lingkaran

 Mengapa titik A berada di dalam lingkaran?
 Bandingkanlah jarak MA dengan MP/r, apakah lebih kecil, sama dengan atau lebih besar?
Jawab:
(lingkarilah yang sesuai)
(lingkarilah yang sesuai)
 Mengapa titik B berada pada lingkaran?
 Bandingkanlah jarak MB dengan MP, apakah lebih kecil, sama dengan atau lebih besar?
Jawab:
(lingkarilah yang sesuai)
(lingkarilah yang sesuai)
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 Mengapa titik C berada di luar lingkaran?
 Bandingkanlah jarak MC dengan MP, apakah lebih kecil, sama dengan atau lebih besar?
Jawab:
(lingkarilah yang sesuai)
(lingkarilah yang sesuai)
 Posisi titik

terhadap lingkaran

secara umum dapat

ditulis:
Titik

berada di dalam lingkaran L jika

Titik

berada pada lingkaran L jika

Titik

berada di luar lingkaran L jika

Pendalaman Materi
4. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (2,3) dan melalui (4,5)! (carilah jarijarinya dahulu dengan menggunakan rumus jarak dua titik)
Jawab:

5. Tentukan m supaya titik (m,-5) berada pada lingkaran
(subtitusikan x=m dan y=-5 ke persamaan lingkaran, kemudian cari nilai m)
Jawab:

!
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6. Tentukan posisi titik

,

dan

terhadap lingkaran

!( untuk dapat menentukan posisi titik-titik di atas, carilah titik pusat dan jari-jarinya
dulu)
Jawab:

Kesan: di bawah ini tuliskanlah kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini,
berikanlah juga alasannya 
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Lampiran 3
Contoh Hasil Perkerjaan Siswa pada LKS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Contoh Hasil Pekerjaan pada LKS pada Pertemuan 1
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Contoh Hasil Pekerjaan pada LKS pada Pertemuan 2
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Contoh Hasil Pekerjaan pada LKS pada Pertemuan 3
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Contoh Hasil Pekerjaan pada LKS pada Pertemuan 4
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Contoh Hasil Pekerjaan pada LKS pada Pertemuan 5
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Lampiran 4
Rangkuman Materi
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PERSAMAAN LINGKARAN
 Jarak antara Dua Titik.



Jarak (d) antara dua titik (x1,y1) dan (x2, y2) adalah sebagai berikut:



Jarak dua titik A(x1,y1) dan B(x2, y2) dapat dinyatakan sebagai berikut:

 Lingkaran


Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu
yang disebut pusat lingkaran.



Jari-jari lingkaran adalah panjang jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran.
Misal pusat lingkaran di A (x1, y1) dan titik pada lingkaran adalah B (x2,y2) maka jarijarinya adalah:



Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan r.

 Persamaan Lingkaran


Persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan berjari-jari r.
Persamaan lingkaran tersebut adalah



Persamaan lingkaran yang berpusat di M(a,b) dan berjari-jari r.
Persamaan lingkaran tersebut adalah

 Posisi suatu Titik terhadap Lingkaran.


Posisi titik
4)

terhadap lingkaran
terletak di dalam lingkaran jika

.
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5)

terletak pada lingkaran jika

6)

terletak di luar lingkaran jika

Posisi titik

terhadap lingkaran

Posisi titik

terhadap lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan jari-jari r adalah

sebagai berikut:
4)

terletak di dalam lingkaran jika

5)

terletak pada lingkaran jika

6)

terletak di luar lingkaran jika

.
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LATIHAN SOAL
1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan dengan jari-jari 19!
2. Diketahui persamaan lingkaran

. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran

tersebut!
3. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan melalui titik (3,-5)!
4. Tentukan posisi titik K(5,-2), L(-3,-5), dan M(-5,4) terhadap lingkaran dengan
persamaan

!

5. Diketahui persamaan lingkaran

dan titik (-4,a). Tentukan nilai a jika titik

yang diketahui terletak pada lingkaran!
6. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (2,-3) dan dengan jari-jari
7. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran denan persamaan

!
!

8. Tentukan posisi titik P(2,-4), Q(4,2), dan R(-3,5) terhadap lingkaran dengan persamaan
!
9. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (1,3) dan melalui titik (-2,-1)!
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Lampiran 5
Kisi-kisi Pre-Test dan Post-Test
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Program

: XI/IPA

Materi

: Persamaan Lingkaran

Standar Kompetensi: Menyusun Persamaan Lingkaran dan Garis Singgungnya.

No
1.

Kompetensi Dasar
3.1 Menyusun
persamaan lingkaran
yang memenuhi
persyaratan yang

Indikator

Jumlah
Soal

 Merumuskan
persamaan
lingkaran yang
berpusat di (0,0)
dan (a,b) dengan
jari-jari r

2

 Menentukan pusat
dan jari-jari
lingkaran yang
persamaannya
diketahui

2

No Soal
1 dan 5

Bentuk
Soal
Uraian

Kunci Jawaban
 No. 1:

Soal

 No. 2:

Terlampir

atau

ditentukan.
2 dan 6

Uraian

Keterangan

 No. 2:titik pusat (0,0) dan
jari-jari
 No. 6: titik pusat
dan jari-jari

atau
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 No. 3:
 Menentukan
persamaan
lingkaran yang
memenuhi kriteria
tertentu

3

3, 7 dan

Uraian

 No. 7:

10

atau

 No. 10:
atau

 No. 4:


Menentukan posisi
titik terhadap
lingkaran

3

4, 8 dan
9

Uraian

 No. 8: titik A di dalam
lingkaran, titik B pada
lingkaran dan titik C di
luar lingkaran
 No. 9: nilai

atau
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KISI-KISI SOAL POST-TEST
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Program

: XI/IPA

Materi

: Persamaan Lingkaran

Standar Kompetensi: Menyusun Persamaan Lingkaran dan Garis Singgungnya.

No
1.

Kompetensi Dasar
3.1 Menyusun
persamaan lingkaran
yang memenuhi
persyaratan yang

Indikator

Jumlah
Soal

 Merumuskan
persamaan
lingkaran yang
berpusat di (0,0)
dan (a,b) dengan
jari-jari r

2

 Menentukan pusat
dan jari-jari
lingkaran yang
persamaannya
diketahui

2

No Soal
1 dan 5

Bentuk
Soal
Uraian

Kunci Jawaban
 No. 1:

Soal

 No. 5:

Terlampir

atau

ditentukan.

2 dan 6

Uraian

Keterangan

 No. 2:titik pusat (0,0) dan
jari-jari 8
 No. 6: titik pusat (3,-2)
dan jari-jari 5
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 Menentukan
persamaan
lingkaran yang
memenuhi kriteria
tertentu

3

7, 8 dan

Uraian

 No. 7:

10

atau

 No. 8:
atau

 No. 10:
atau



Menentukan posisi
titik terhadap
lingkaran

3

3, 4 dan
9

Uraian

 No.3 : titik P di dalam
lingkaran, titik Q di luar
lingkaran dan titik R pada
lingkaran
 No. 4:
 No. 9: nilai

atau
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Lampiran 6
Soal-soal Pre-Test dan Post-test
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Pre Test
MATERI POKOK: PERSAMAAN LINGKARAN
Petunjuk:
1. Isilah nama lengkap, no. Absen dan kelas pada lembar jawaban terlebih dahulu.
2. Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab.
3. Jawablah secara singkat dan jelas pada lembar jawaban, bila perlu beri penjelasan secara
singkat.
4. Bertanyalah pada pengawas bila soal kurang jelas.
5. Tidak diperbolehkan memakai kalkulator, Hp atau alat hitung lain selama mengerjakan tes ini.

1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan dengan jari-jari 23!
2. Diketahui persamaan lingkaran

. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut!

3. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di

dan melalui titik (-2,5)!

4. Tentukan posisi titik P(3,-6) dan Q(-5,-7) terhadap lingkaran dengan persamaan
!
5. Diketahui persamaan lingkaran

dan titik (-4,p). Tentukan p jika titik yang

diketahui terletak pada lingkaran!
6. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (5,-4) dan dengan jari-jari 7!
7. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan

!

8. Tentukan posisi titik A(1,2) dan B(4,-2) terhadap lingkaran dengan persamaan
!
9. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (1,-4) dan melalui titik (-2,3)!
10. Diketahui persamaan lingkaran
terhadap lingkaran!

 Selamat Mengerjakan 

. Tentukan posisi titik
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Post Test
MATERI POKOK: PERSAMAAN LINGKARAN
Petunjuk:
1. Isilah nama lengkap, no. Absen dan kelas pada lembar jawaban terlebih dahulu.
2. Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab.
3. Jawablah secara singkat dan jelas pada lembar jawaban, bila perlu beri penjelasan secara
singkat.
4. Bertanyalah pada pengawas bila soal kurang jelas.
5. Tidak diperbolehkan memakai kalkulator, Hp atau alat hitung lain selama mengerjakan tes ini.

1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O(0,0) dan dengan jari-jari 15!
2. Diketahui persamaan lingkaran

. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran

tersebut!
3. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di

dan melalui titik (5,4)!

4. Tentukan posisi titik A(-5,4) dan B(2,-6) terhadap lingkaran dengan persamaan
!
5. Diketahui persamaan lingkaran

dan titik (m,-4). Tentukan m jika titik yang

diketahui terletak pada lingkaran!
6. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (2,-7) dan dengan jari-jari 5!
7. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan

!

8. Tentukan posisi titik P(3,-5) dan P(2,-3) terhadap lingkaran dengan persamaan
!
9. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (2,-3) dan melalui titik (5,6)!
10. Diketahui

persamaan

lingkaran
terhadap lingkaran!

 Selamat Mengerjakan 

.

Tentukan

posisi

titik
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Lampiran 7
Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada
Soal-soal Pre-test dan Post-test
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Contoh Pekerjaan Siswa pada Soal-soal Pre-test
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Contoh Hasil Pekerjaan Siswa pada Soal-soal Post-Test
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Lampiran 8
Kuisioner
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KUESIONER PENGUKUR RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
MENGGUNAKAN GEOGEBRA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK
POKOK BAHASAN MENYUSUN PERSAMAAN LINGKARAN
Nama

: .......................

No. Absen

: .......................

Petunjuk:
1. Pilihlah salah satu jawaban dari lima alternatif jawaban pada setiap pernyataan.
2. Berilah tanda centang (√ ) pada kolom pernyataan-pernyataan yang telah tersedia.
Keterangan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Untuk kuisoner ini tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban anda tidak
mempengaruhi nilai anda. Oleh karena itu isilah kusioner ini dengan benar, jujur dan
sesuai dengan perasaan anda. Atas bantuan dan kesediaan para siswa, saya ucapkan
terima kasih.
No.
Pernyataan
1.
Saya senang belajar menggunakan GeoGebra karena
membuat saya tidak cepat bosan dibandingkan hanya
mendengarkan penjelasan dari guru.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Saya lebih mudah memahami materi persamaan
lingkaran dengan mengeskplorasi GeoGebra dengan
panduan LKS dibandingkan hanya mendengarkan
penjelasan dari guru.
Belajar dengan menggunakan GeoGebra dalam
diskusi kelompok membuat saya aktif dalam
pembelajaran di kelas.
Saya tidak merasa kesulitan saat mengoperasikan
GeoGebra.
Saya mengajukan pertanyaan jika mengalami
kesulitan menjawab soal pada LKS.
Tampilan pada GeoGebra membantu saya memahami
materi persamaan lingkaran.
Tampilan pada GeoGebra tidak menarik.
Tampilan pada GeoGebra terlalu berlebihan.
Saya mengalami kesulitan dalam memahami intruksi
pada LKS sehingga saya harus bertanya pada guru.
Saya tidak perlu bertanya pada guru mengenai rumusrumus karena saya sudah cukup mengerti dengan
mengeksplorasi GeoGebra dan panduan LKS.
Waktu yang diperlukan untuk memahami materi
dalam pembelajaran lebih singkat.
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S
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12.

Saya tidak senang belajar menggunakan GeoGebra
karena membuat saya cepat bosan dibandingkan
hanya mendengarkan penjelasan dari guru.

13.

Saya lebih sulit memahami materi persamaan
lingkaran dengan mengeskplorasi GeoGebra dengan
panduan LKS dibandingkan hanya mendengarkan
penjelasan dari guru.
Belajar dengan menggunakan GeoGebra dalam
diskusi kelompok membuat saya tidak aktif dalam
pembelajaran di kelas.
Saya merasa kesulitan saat mengoperasikan
GeoGebra.
Saya tidak mengajukan pertanyaan jika mengalami
kesulitan menjawab soal pada LKS.
Tampilan pada GeoGebra tidak membantu saya
memahami materi persamaan lingkaran.
Tampilan pada GeoGebra menarik.
Tampilan pada GeoGebra tidak terlalu berlebihan.
Saya tidak mengalami kesulitan dalam memahami
intruksi pada LKS sehingga saya tidak harus bertanya
pada guru.
Saya perlu bertanya pada guru mengenai rumusrumus karena saya belum cukup mengerti dengan
mengeksplorasi GeoGebra dan panduan LKS.
Waktu yang diperlukan untuk memahami materi
dalam pembelajaran lebih lama.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 9
Contoh Kuisioner yang Diisi oleh Siswa
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Lampiran 10
Analisis Kuisioner
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Lampiran 11
Analisis Hasil Uji Coba Pre-test
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yaitu

maka soal-soalnya reliabel.
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Lampiran 12
Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 13
Foto-foto Pelaksanaan Penelitian
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Pelaksanaan Pre-test

Siswa Belajar dan Mengeksplorasi GeoGebra secara
Berkelompok

Perwakilan Kelompok Mempresentasikan
Hasil Pekerjaan Kelompok
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Memperbaiki Kesalahan dari Pekerjaan Teman

Pelaksanaan Post-test

Wawancara Guru

