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SESI KE-3 

(Mengenal Geometry Toolbox) 

Tujuan Pratikum: 

1. Peserta lebih mengenal software Geometry Toolbox 

2. Peserta mengetahui fungsi dari setiap menu yang ada Geometry Toolbox 

 

Dasar Teori 

 

Pada pelajaran geometri, kita diajarkan untuk menggambar. Baik itu menggambar garis, 

bangun datar ataupun bangun ruang. Tentunya alat-alatnya pun harus lengkap. Dari penggaris, pensil, 

penghapus, jangka, busur derajat, dan sebagainya. Geometry Toolbox adalah salah satu program 

komputer (software) yang membatu memudahkan pembelajaran geometry dan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran matematika saat ini. 

Geometry Toolbox merupakan software yang dapat digunakan dalam mengajar siswa tentang 

mengukur dan memgambar. Baik itu menggambar garis, mengukur sudut, atau mencoba 

menggunakan jangka. 

 

 



  

GEOMETRY TOOLBOX 2 

 

Fitur-fitur Geometry Toolbox 

 Compass (jangka), ini merupakan tool yang digunakan untuk mengambar lingkaran dan 

melukis sudut, yang mana fungsinya sama seperti compass aslinya. 

 Protractor (busur), merupakan fitur yang dapat digunakan untuk mengukur besar suatu 

sudut yang digambar. 

 Pen  (pena), merupakan fitur yang digunakan untuk menggambar garis,  huruf dan angka. 

 Pencil (pensil),merupakan fitur yang digunakan untuk menggambar garis lurus, huruf dan 

angka. 

 Ruler (penggaris), merupakan alat bantu yang digunakan untuk membuat garis dan sebagai 

alat ukur. 

Color ( warna), merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan warna pada garis , 

huruf dan angka yang dibuat. 

 Clear, merupakan fitur yang digunakan untuk menghapus atau membersikan gambar atau 

tulisan yang sudah dibuat jika terjadi kesalahan dalam menggambar. 

Undo, merupakan fitur yang digunakan untuk menggembalikan gambar yang sudah 

dilakaukan sebelumnya 
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SESI KE-3 

(Membagi Dua Sudut Sama Besar) 

 

Tujuan Pratikum: 

1. Peserta dapat membuat gambar dua sudut sama besar menggunakan aplikasi geometry 

toolbox 

Metode pratikum/ Prosedur Kerja 

Misalkan ∠ABC adalah sudut yang akan dibagi dua menjadi dua ukuran yang sama. Konstruksi ini 

menggunakan penggaris dan jangka yang ada pada software geometry toolbox, dengan langkah-

langkah berikut ini : 

1) Gambarlah sebuah ∠ABC, dengan menggunakan fitur pencil yang terdapat di tool 

 

2) Kemudian gambarlah lingkaran dengan titik tengah B yang memotong garis AB dan CB pada 

titik D dan titik E masing-masing dengan menggunakan fitur compass. Bedakan warna 

lingkaran dengan milih warna difitur color biar lebih menarik.  
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3) Gambar lingkaran lain dengan titik tengah D, menggunakan fitur compass yang terdapat pada 

tools. 

 

4) Selanjutnya, gambar lagi lingkaran lain dengan titik pusat E dengan jari-jari yang sama 

dengan lingkaran berpusat-D. 

 

5) Kedua lingkaran akan berpotongan pada titik yang disebut titik F. 

 

 

 

 

F 
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6) Hubungkan titik B ke titik F dengan menggunakan fitur ruler dan pencil yang terdapat pada 

tool,sehingga membuat segmen garis BF. 

 

7) Ruas garis ini BF membagi dua ∠ABC dan membuat dua sudut ukuran yang sama yaitu sudut 

∠ABFdan sudut∠CBF. 
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SESI KE-3 

(Membuat garis tegak lurus) 

Tujuan Pratikum: 

1. Peserta dapat membuat dan menentukan gammbar garis tegak lurus. 

Metode pratikum/ Prosedur Kerja 

Dari ruas garis yang diberikan, kita bisa membuat yang lain memotongnya secara tegak lurus. 

Misalkan ada garis ruas AB, dan titik C di luar garis AB. Kita akan membuat garis melalui C dan 

memotong AB secara tegak lurus. Untuk membuat Konstruksi ini dapat menggunakan penggaris dan 

jangka yang terdapat pada software geometry toolbox, dengan langkah-langkah berikut ini : 

1) Buatlah ruas garis AB dengan menggunakan fitur pencil yang terdapat pada tool 

 

 

2) Gambar lingkaran dengan pusat C dengan menggunakan fitur compass, yang memotong garis 

AB tepat pada dua titik yaitu titik D dan titik E. 

 

3) Gambar lingkaran lain dengan pusat D dan jari-jari DC dan lingkaran dengan pusat E dan jari-

jari EC. Keduanya akan berpotongan di dua titik, C adalah salah satunya. F adalah yang lain. 
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4) Gambar garis yang menghubungkan titik C dan titik F, dengan menggunakan fitur ruler pada 

tool. 
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5)  Kita mendapat garis CF yang memotong AB secara tegak lurus. Karenanya AB dan CF 

adalah garis tegak lurus. 

 


