
GEOGEBRA UNTUK GEOMETRI RUANG 

Geometri ruang yang akan digunakan pada pembelajaran matematika SMA biasanya 

meliputi jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, sudut antar garis, sudut antar bidang dan 

sudut antara garis dan bidang. Hal – hal tersebut terkadang sulit dipahami jika tidak memiliki 

daya imajinasi yang mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat yang mampu untuk 

mempermudah dan memperjelas imajinasi akan materi – materi tersebut, salah satunya adalah 

geogebra. 

Pada modul ini hanya akan dijelaskan sedikit mengenai pembuatan beberapa bangun 

ruang seperti kubus, balok, dan limas pada Geogebra. Selain itu juga akan dijelaskan 

mengenai pembuatan garis, bidang, dan penunjukkan sudut pada bangun-bangun tersebut. 

 

Membuat Kubus : 

a. Buka Geogebra, tampilkan 3D Graphics dengan klik “View”, pilih “3D Graphics”. 

 

Gambar 1.1 

b. Jika hanya ingin menampilkan 3D Graphics, klik bagian yang dilingkari. 



 

Gambar 1.2 

c. Untuk menghilangkan sumbu koordinat klik “3D Graphics”, kemudian pilih yang di pojok 

kiri. 

 

Gambar 1.3 



d. Untuk memulai membuat kubus, klik gambar piramida, kemudian pilih “Cube” . ( Lihat 

bagian yang dilingkari pada gambar 1.4) 

 

Gambar 1.4 

c. Buat 2 titik sembarang pada bagian yang memunculkan grafik, sehingga otomatis akan 

terbentuk kubus. ( Pada Gambar 1.5 saya hanya membuat titik yang dilingkari ) 

 

Gambar 1.5 



d. Selanjutnya jika ingin mengubah warna dari kubus, klik kanan di kiri atas, bawah tulisan 

Cube, pilih Object Properties. ( Lihat Gambar 1.5 )  

e. Setelah muncul  jendela seperti  Gambar 1.6, pilih “Color”,klik  warna yang diinginkan 

kemudian tutup kembali.  

 

Gambar 1.6 

f. Otomatis warna kubus akan berubah. ( Lihat Gambar 1.7) 

 

Gambar 1.7 

 



Membuat Limas Segitiga Beraturan. 

a. Buka Geogebra, tampilkan 3D Graphics dengan klik “View”, pilih “3D Graphics”. 

 

Gambar 2.1 

b. Untuk menghilangkan sumbu koordinat dan memunculkan grid, klik “3D Graphics”, 

kemudian pilih yang di lingkari. 

 

Gambar 2.2 

 



c. Misalkan kita ingin membuat limas dengan alas segitiga sama sisi bersisi 4. Untuk kasus 

ini, jangan hilangkan “Graphics” seperti saat membuat kubus. Pilih “Regular Polygon” 

seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.3 

d. Buat 2 titik berjarak 4, kemudian isi jendela “Vertice” dengan 3. ( Karena segitiga ) 

 

Gambar 2.4 



 

Gambar 2.5 

 

 

c.   Untuk membentuk titik puncaknya, pilih “Pyramid”, klik “Extrude to Pyramid”. 

 

Gambar 2.6 

 

 



d. Klik segitiga tadi yang berada pada bagian “3D Graphics”, dan masukkan tinggi yang 

diinginkan, misalkan 5, klik OK. 

 

Gambar 2.7 

 

 

Gambar 2.8 



3. Membuat Balok 

a. Buka Geogebra, untuk memunculkan grid, klik “3D Graphics”, kemudian pilih yang di 

lingkari. 

 

Gambar 3.1 

 

b. Misalkan kita ingin membuat balok dengan ukuran panjang 2, lebar 3, tinggi 4. Untuk 

membuat alasnya, klik “Polygon” kemudian titik-titik (0,0,0), (2,0,0), (2,3,0), (0,3,0), (0,0,0). 

 

Gambar 3.2 

 



c. Untuk membuatnya menjadi balok, klik “Pyramid”, pilih “Extrude to Prism” 

 

Gambar 3.3 

 

d. Klik persegi panjang tadi kemudian masukkan 4 pada jendela “ Altitude”, klik OK. 

 

Gambar 3.4 



 

Gambar 3.5 

 

Untuk membuat limas segiempat dapat dibentuk dengan cara yang hampir sama dengan limas 

segitiga dengan sedikit pengembangan, yaitu mengganti alasnya menjadi segiempat. Untuk 

prisma segitiga dapat dibentuk dengan cara yang hampir sama dengan balok dengan sedikit 

pengembangan, yaitu mengganti alasnya menjadi segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarak Titik ke Garis. 

Berikut ini akan diberikan contoh untuk menampilkan perhitungan jarak titik ke garis.  

Misalkan ABCDEFGH kubus dengan rusuk 4, akan dicari jarak titik C terhadap HB. 

a. Buat kubus ABCDEFGH pada Geogebra. 

 

Gambar 4.1 

b. Buat garis HB dengan pilih “ Segment” kemudian klik titik H dan B. 

 

Gambar 4.2 



 

Gambar 4.3 

 

c. Buat garis dari C yang tegak lurus terhadap garis HB dengan cara klik “Perpendicular 

Line”, kemudian klik garis HB dan klik titik C. 

 

Gambar 4.4 

 

 

 



 

Gambar 4.5 

 

d. Tandai perpotongan garis tersebut dengan pilih “ Intersect “ kemudian klik perpotongan 

garis tadi, misalkan I. 

 

Gambar 4.6 

 



e. Untuk menghitung jarak CI, pilih “ Distance or Length” kemudian klik titik C dan titik I. 

 

Gambar 4.7 

 

 

Gambar 4.8 

 

Jarak Titik ke Bidang 

Berikut ini akan diberikan contoh untuk menampilkan perhitungan jarak titik ke garis.  

Misalkan ABCDEFGH kubus dengan rusuk 4, akan dicari jarak titik F terhadap bidang ACH. 



a. Buat kubus ABCDEFGH pada Geogebra. 

b. Untuk membuat bidang ACH, pilih “Polygon” kemudian klik titik A, C, H, A berturut-

turut. 

 

Gambar 5.1 

c. Buat garis yang melalui F dan tegak lurus bidang ACH dengan klik “Perpendicular Line”, 

klik “poly1” kemudian kilk juga “F”. 

 

Gambar 5.2 



 

Gambar 5.3 

 

d. Untuk menandai perpotongannya, pilih “Intersect” kemudian klik line “b” dan klik “poly1” 

sehingga diperoleh titik “J”. 

 

Gambar 5.4 



 

Gambar 5.5 

e. Untuk menghitung jaraknya, tinggal klik “Distance or lenght” kemudian klik “J” dan “F”, 

maka akan muncul jarak JF. 

 

Gamabar 5.6 

 



Sudut antara Dua Garis. 

Berikut ini akan diberikan contoh untuk menampilkan perhitungan sudut antara 2 garis.  

Misalkan ABCDEFGH kubus dengan rusuk 4, akan dicari sudut antara BC dan AH. 

a. Buat kubus ABCDEFGH pada Geogebra. 

b. Buat garis AH dengan cara yang sama dengan pembuatan garis pada materi-materi 

sebelumnya.  

 

Gambar 6.1 

c. Untuk menentukan sudutnya, klik “ Paralel Line”, kemudian klik garis AH dan klik titik B. 

 

Gambar 6.2 



 

Gambar 6.3 

 

d. Untuk menentukan sudutnya, klik “Angel” kemudian klik “line c” dan “edgeBC”. 

 

Gambar 6.4 



 

Gambar 6.5 

 

 

 

Sudut antara Garis dan Bidang. 

Berikut ini akan diberikan contoh untuk menampilkan perhitungan sudut antara garis dan 

bidang.  Misalkan ABCDEFGH kubus dengan rusuk 4, akan dicari sudut antara DJ dan 

ABCD dengan J titik tengah EF. 

a. Buat kubus ABCDEFGH pada Geogebra. 

 

 

 

 



b. Untuk membuat titik J, kilk “Midpoint” kemudian klik titik E dan F. 

 

Gambar 7.1 

 

 

Gambar 7.2 



c. Untuk selanjutnya, dibuat garis DP kemudian dibuat garis yang melalui P dan tegak lurus 

ABCD dengan klik “Perpendicular Line” klik bidang ABCD, klik P. Setelah didapat 

garisnya, cari titik potong garis tersebut dengan ABCD dengan menggunakan “Intersect”. 

 

Gambar 7.3 

d. Selanjutnya, buat garis DK, yang merupakan proyeksi garis DJ. Kemudian pilih “Angle”, 

klik titik J, D, K berturut-turut. 

 

Gambar 7.4 



Sudut antara 2 Bidang 

Berikut ini akan diberikan contoh untuk menampilkan perhitungan sudut antara 2 bidang.  

Misalkan ABCDEFGH kubus dengan rusuk 4, akan dicari sudut antara ACF dan ABCD. 

a. Buat kubus ABCDEFGH pada Geogebra. 

b. Buat segitiga ACF dengan menggunakan “Polygon”. Karena AC melewati bidang ABCD, 

buat juga segitiga ABC. 

 

Gambar 8.1 

c. Untuk memudahkan langkah selanjutnya, hilangkan sisi-sisi kubus dengan klik bagian 

yang dilingkari seperti gambar 8.2. 

 

Gambar 8.2 



d. Buat sembarang titik pada garis BC, katakan I, kemudian buat garis dari I dan tegak lurus  

terhadap AC. Selanjutnya buat titik potong gari tersebut dengan AC. 

 

Gambar 8.3 

e. Buat garis dari F tegak lurus AC. Selanjutnya buat garis yang sejajar garis tersebut dan 

melewati J dengan menggunakan “Paralel Line”. 

 

Gambar 8.4 



f. Sudut antara garis e dan garis b adalah sudut yang kita cari. Akan tetapi untuk 

memudahkan perhitungan, kita dapat menggeser titik J ke titik B dengan klik tanda panah di 

kanan atas terlebih dahulu. Perhatikan pula, dapat kita cek bahwa titik J yang baru merupakan 

titik tengah garis AC. 

 

Gambar 8.5 


