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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar matematika 

berbasis kontekstual dengan metode Group Investigation (GI) yang layak dan 

mengetahui dampak bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode 

Group Investigation (GI) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.  

Jenis penelitian ini adalah design research dengan menggunakan model 

Gravemeijer dan Cobb yang terdiri dari tiga tahap yaitu preparing for the 

experiment, design experiment, dan restrospective analysis. Subjek penelitian ini 

adalah siswa MTs N LAB. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun ajaran 

2013/2014. Instrument yang digunakan dalam penelitian adalah lembar penilaian 

bahan ajar, lembar observasi, lembar tes, dan angket respon siswa. 

Hasil penelitian ini adalah bahan ajar matematika berbasis kontekstual 

dengan metode Group Investigation (GI). Bahan ajar matematika tersebut 

memenuhi tiga kriteria kelayakan yaitu valid, efektif, dan praktis. Validitas dilihat 

dari penilaian dua dosen pendidikan matematika dan satu guru matematika, yang 

menunjukan bahwa bahan ajar memiliki kriteria sangat baik dengan persentase 

79,16%. Efektivitas dilihat dari hasil post-test yang menunjukan 68% siswa 

nilainya berada di atas KKM dengan rata-rata 77,74 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar tersebut dapat dikatakan efektif. Praktibilitas dilihat dari angket 

respon siswa terhadap bahan ajar matematika. Hasil respon siswa menghasilkan 

skor 47,74 dari skor ideal 60 dengan persentase 76,57% sehingga respon siswa 

terhadap bahan ajar dikatakan positif. Dampak yang diperoleh setelah penggunaan 

bahan ajar matematika adalah pemahaman siswa mengenai materi kedudukan dua 

garis, lingkaran, sudut, bangun segitiga, dan bangun persegi panjang menjadi 

lebih tinggi. Selain itu siswa ketika menyelesaikan permasalahan berusaha untuk 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan, merumuskan masalah, 

memproses data, dan kemudian menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai 

permasalahan asal. 

Kata kunci : Bahan ajar, Kontekstual, Metode Group Investigation (GI), design 

research, dan Pemecahan masalah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga dalam melaksanakan prinsip 

penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

yaitu; mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia  yang  

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 Pendidikan adalah sarana penting dalam membangun peradaban manusia 

Di dalamnya, ada proses mengubah manusia yang pada awalnya tidak tahu 

sesuatu menjadi tahu. Dengan pengetahuan ini, manusia akan mampu membangun 

dan menjaga bumi sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia (Haryanto, 

2011:5). 

 Dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan di sekolah, matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting karena matematika
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merupakan ilmu yang dapat melatih untuk berpikir kritis, sistematis, logis, dan 

kreatif. Oleh karena itu matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di 

Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) 

bahkan sampai Perguruan Tinggi (PT).  

 Tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor  22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diantaranya: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah;  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika;  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh;  

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

 Dari tujuan tersebut tampak jelas bahwa kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh sangat 

penting untuk dikuasai siswa. Kemampuan pemecahan masalah sangat diperlukan 

untuk mempelajarai materi yang baru. Hal ini sesuai dengan pendapat Gagne 

bahwa ketika seorang siswa dihadapkan pada suatu masalah, pada akhirnya 

mereka bukan hanya sekedar memecahkan masalah, tetapi juga belajar sesuatu 

yang baru (Wena, 2010: 52). 
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 Menurut Suharsono kemampauan pemecahan masalah sangat penting 

artinya bagi siswa dan masa depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu, dapat dibentuk 

melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan (Wena, 2010:53). Dengan 

mempelajari pemecahan masalah di dalam matematika, para siswa akan 

mendapatkan cara-cara berfikir, kebiasaan tekun, dan keingintahuan, serta 

kepercayaan  diri  di  dalam  situasi-situasi  tidak  biasa,  sebagaimana  situasi  

yang  akan mereka  hadapi  di  luar  ruang  kelas  matematika.  Di  kehidupan  

sehari-hari  dan  dunia kerja, menjadi seorang pemecah masalah yang baik bisa 

membawa manfaat-manfaat besar (Widjajanti, 2009: 409). 

 Dalam pembelajaran matematika, tugas guru adalah memberikan 

kemudahan belajar kepada siswa, dengan menyediakan berbagai sarana dan 

sumber belajar yang memadai. Salah satu sumber belajar yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran matematika yaitu dengan menggunakan bahan ajar. 

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Melalui bahan ajar guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan 

siswa akan lebih terbantu dalam mempelajari suatu materi pelajaran. 

 Bahan ajar sangat penting artinya bagi guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran tanpa bahan ajar akan sulit bagi guru untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Tanpa bahan ajar siswa akan sulit untuk menyesuaikan 

diri dalam belajar. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan yang dapat 

dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa, sebagai salah satu upaya untuk 

memperbaiki mutu pembelajaran (Belawati, 2003:1.4). Namun, tidak semua 
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bahan ajar yang dikembangkan ternyata mampu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Kualitas bahan ajar yang dikembangkan untuk 

memperbaiki masalah tersebut saat ini masih berorientasi pada hasil akhir siswa 

setelah menggunakan bahan ajar tersebut tanpa melihat proses yang dilaksanakan 

selama pembelajaran menggunakan bahan ajar. Kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang meningkat tentunya bukan salah satu faktor penentu sebuah bahan ajar 

dikatakan berkualitas. Faktor lain sangat mungkin mempengaruhi proses 

pembelajaran sehingga hasil yang baik tidak semata hanya dipengaruhi oleh bahan 

ajar yang dikembangkan. Proses pembelajaran dan dampak dari penggunaan 

bahan ajar yang dikembangkan tentunya memiliki peranan penting dalam 

menyelesaikan masalah pendidikan. Melalui pengamatan proses maka akan 

diperoleh efek dari penggunaan bahan ajar sehingga diperoleh dampak antara 

bahan ajar dan hasil yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran yang akan 

menentukan kualitas dari bahan ajar tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika MTs N Lab.UIN 

Sunan Kalijaga, kemampuan pemecahan masalah siswa MTs pada umumnya 

masih rendah. Salah satu penyebabnya karena bahan ajar yang digunakan 

memberikan konsep pembelajaran secara langsung sehingga sebagian siswa 

berusaha untuk menghafal rumus tetapi ketika mengerjakan soal yang bersifat 

pemecahan masalah mereka masih kesulitan dalam menyelesaikannya.  

 Gambar di bawah ini adalah contoh dari bahan ajar yang  digunakan siswa 

di dalam pembelajaran matematika : 
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Gambar 1.1 Bahan Ajar Materi Lingkaran Pada KD 4.4 

 Pada bahan ajar tersebut kegiatan menemukan rumus panjang garis 

singgung lingkaran disampaikan secara langsung sehingga belum mencukupi dari 

segi variasi aktivitas siswa. Bahan ajar seperti itu tidak cocok apabila digunakan 

dalam kegiatan diskusi sehingga pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya 

terpusat pada guru yang menyebabkan siswa pasif dalam pembelajaran. 

 
Gambar 1.2 Bahan Ajar Materi Lingkaran Pada KD 4.5 
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 Selanjutnya pada materi lingkaran dalam dan luar segitiga. Bahan ajar 

yang digunakan belum disesuaikan dengan latar belakang pemahaman siswa, 

sehingga sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang 

mereka pelajari dengan bagaimana pemanfaaatnya dalam kehidupan nyata. Hal ini 

karena pemahaman konsep akademik, yang mereka peroleh hanyalah merupakan 

sesuatu yang abstrak, belum menyentuh kebutuhan praktis kehidupan mereka. 

Pembelajaran yang selama ini mereka terima hanyalah penonjolan tingkat hafalan 

dari serangkaian topik atau pokok bahasaan, tetapi tidak diikuti dengan 

pemahaman yang mendalam, sehingga konsep matematika belum biasa diterapkan 

siswa ketika mereka berhadapan dengan situasi baru dalam kehidupanya. 

 Kemampuan pemecahan masalah matematika yang belum optimal 

disebabkan karena pembelajaran yang belum efektif. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan efektvitas pembelajaran dapat difasilitasi, salah satunya dengan 

pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan tersebut harus bahan 

ajar yang bisa mengkonstruksi pengetahuan dalam diri siswa dan juga dikaitkan 

dengan konteks kehidupan nyata siswa. Bahan ajar yang dibuat seharusnya tidak 

langsung memaparkan suatu konsep secara langsung, tetapi melalui serangkaian 

kegiatan yang bisa mengkontruksi pengetahuan dalam diri siswa sehingga 

nantinya siswa dapat menemukan kembali konsep atau bentuk umum melalui 

bahan ajar tersebut.  

 Salah satu pembelajaran yang mengaitkan atau menghubungkan dengan 

konteks dunia nyata siswa adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran 

kontekstual mengarahkan siswa kepada upaya untuk membangun kemampuan 
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berpikir dan kemampuan menguasai materi pembelajaran. Pengetahuan yang 

sumbernya dari luar diri dikonstruksi dalam diri siswa. Dalam hal ini pengetahuan 

tidak diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer dari orang lain, tetapi 

dibentuk dan dikonstruksi oleh siswa sendiri, sehingga bisa mengembangkan 

intelektualnya (Hamruni, 2012: 174). 

 Penggunaan bahan ajar berbasis kontekstual dapat menumbuhkan ide, 

kreativitas serta sikap kritis siswa. Siswa dapat menginternalisasi konsep melalui 

penemuan, penguatan, dan keterhubungan sehingga siswa dapat mengembangkan 

berbagai cara dalam memperoleh jawaban, sehingga pembelajaran lebih 

mementingkan proses daripada hasil. Hal ini akan membentuk pola pikir siswa 

dalam memecahkan permasalahan matematika.  

 Menurut Vygotsky (Hamruni, 2012 : 174), bahwa pengetahuan dan 

pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu 

permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan 

bantuan oranglain. Kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan 

untuk memecahkan suatu persoalan . Oleh karena itu selain menggunakan bahan 

ajar berbasis kontekstual dibutuhkan pula suatu metode pembelajaran yang dapat 

membuat siswa aktif bekerjasama untuk memecahkan masalah dalam 

pembelajaran matematika yaitu dengan metode Group Investigation (GI). Metode 

pembelajaran GI merupakan metode pembelajaran berkelompok yang 

menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 

pelajaran yang akan dipelajari. Metode ini menuntut para siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 
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kelompok. Metode Group Investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir mandiri dalam memecahkan masalah matematika. 

 Dalam pembelajaran ini siswa diberikan bahan ajar untuk didiskusikan 

secara berkelompok diharapkan siswa dengan mudah dapat memahami konsep 

materi sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah matematika. Siswa 

diajak belajar mandiri, dilatih untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam 

menyerap isi materi pelajaran, dilatih untuk menjelaskan temuannya kepada pihak 

lain, dan dilatih untuk memecahkan masalah. Jadi melalui model pembelajaran ini 

keaktifan, kemandirian dan keterampilan siswa dapat dikembangkan dan akhirnya 

pemecahan masalah matematika dapat berkembang secara efektif. 

 Pembelajaran secara berkelompok akan lebih efektif daripada siswa 

memahami materi dari bahan ajar berbasis kontekstual tersebut secara individu. 

Jika ada siswa yang belum paham dalam memecahakan permasalahan matematika 

maka dia bisa bertanya dengan teman lain dalam kelompoknya. Mereka akan 

saling berbagi pendapat dan saling membantu, sehingga pada akhirnya mereka 

semua dapat memecahkan masalah tersebut. Selain itu dengan bekerja sama tidak 

hanya membantu siswa menguasai materi pembelajaran, tetapi juga sekaligus 

memberikan wawasan pada dunia nyata bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas 

akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama dalam 

bentuk tim kerja (Komalasari, 2010: 10).  

 Karena alasan masalah dalam pembelajaran matematika serta 

memperhatikan kemampuan pemecahan masalah matematika yang belum optimal 

penulis bermaksud mengadakan suatu penelitian di MTs N Lab.UIN Sunan 
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Kalijaga, Yogyakarta dengan menggunakan bahan ajar berbasis kontekstual 

dengan menerapkan metode Group Investigation (GI) dan disusun dalam sebuah 

skripsi dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kontekstual 

Dengan Metode Group Investigation Untuk Memfasilitasi Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP/MTS Pada Materi Garis 

Singgung Lingkaran”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Masalah yang diidentifikasi berdasarkan latar belakang dan studi 

pendahuluan penelitian ini adalah : 

1. Masalah umum pada siswa adalah rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 

2. Bahan ajar yang digunakan belum mengajak siswa untuk melakukan aktivitas 

memecahkan masalah sehingga belum mencukupi dari segi variasi aktivitas 

siswa.  

3. Bahan ajar yang dipakai belum disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-

hari siswa dan kurang memfasilitasi siswa dalam memecahkan masalah 

matematika. 

4. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanyalah penonjolan tingkat hafalan 

dari serangkaian topik atau pokok bahasaan, tetapi tidak diikuti dengan 

pemahaman yang mendalam, 

5. Pelajaran matematika masih dianggap sulit bagi siswa karena tidak sesuai 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. 
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C. Batasan Masalah 

    Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah : 

1. Objek penelitian ini terbatas pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)/MTs. 

2. Penelitian ini terbatas pada materi lingkaran pada kompetensi dasar 4.4 

menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran dan 4.5 

melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. 

3. Jenis bahan ajar yang akan dikembangkan merupakan Bahan Ajar Siswa dan 

Bahan Ajar Guru. 

4. Bahan ajar yang dikembangkan menggunakan pendekatan pembelajaran 

berbasis kontekstual dengan metode kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

(Group Investigation). 

5. Bahan ajar yang dikembangkan bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah pada Kompetensi Dasar 4.4 Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran dan Kompetensi Dasar 4.5 Melukis 

lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga.  

6. Software yang digunakan dalam pembuatan bahan ajar adalah Microsoft 

Word 2007, Macromedia Professional 8, FXDraw 3, dan Corel Draw 

Graphic Suite X4. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta batasan 

masalah, maka rumusan masalah yang dikaji adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar matematika berbasis kontekstual  

dengan metode Group Investigation yang layak untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP/MTs pada materi 

garis singgung lingkaran? 

2. Bagaimana dampak penggunaan bahan ajar matematika berbasis kontekstual 

dengan metode Group Investigation terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dalam mempelajari materi garis singgung lingkaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Menghasilkan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan Group 

Investigation yang layak untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa SMP/MTs pada materi garis singgung lingkaran. 

2. Mengetahui dampak bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan 

metode Group Investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dalam mempelajari materi garis singgung lingkaran. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bahan ajar matematika bagi siswa dengan berbasis kontekstual ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar yang dapat digunakan dengan metode 

pembelajaran Group Investigation oleh siswa kelas VIII SMP/MTs pada 

materi garis singgung lingkaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa : 

1) Diharapkan kemampuan memecahkan masalah matematika siswa semakin 

meningkat. 

2) Melatih siswa aktif dalam belajar berdiskusi dengan kelompoknya dan dapat 

menghargai pendapat oranglain. 

3) Memberikan wawasan pada siswa bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas 

akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama. 

b. Bagi guru bidang studi : 

1) Meningkatkan kreativitas guru dalam pengembangan media pembelajaran. 

2) Meningkatkan pengetahuan guru dalam melaksanakan pembelajarn 

matematika melalui metode Group Investigation (GI) dengan menggunakan 

bahan ajar berbasis kontekstual. 

c. Bagi sekolah : 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penyempurnaan 

program pengajaran matematika di sekolah 
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2) Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. 

 

G. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Produk yang diharapkan dari design research ini adalah sebagai berikut : 

1. Berbentuk media cetak. 

2. Merupakan produk bahan ajar materi garis singgung lingkaran Kompetensi 

Dasar 4.4 dan 4.5 untuk SMP/MTs kelas VIII semester II. 

3. Bahan ajar bagi guru terdiri dari : 

a. Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan tujuan 

pembelajaran 

b. Petunjuk penggunaan bahan ajar 

c. Isi bahan ajar, dimana memuat tujuh aspek pembelajaran kontekstual dan 

tahapan metode Group Investigation sebagai pemandu guru dalam 

melakukan keseluruhan proses pembelajaran. 

d. Alternatif penyelesaian masalah. 

4. Bahan ajar bagi siswa terdiri dari : 

a. Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, dan tujuan 

pembelajaran. 

b. Petujuk penggunaan bahan ajar 

c. Isi bahan ajar dimana memuat teks dan gambar yang diawali dari 

kompetensi, topik permasalahan, tugas siswa dan latihan soal. 

d. Rangkuman materi. 
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 Bahan Ajar Matematika berbasis kontekstual dengan Metode Group 

Investigation (GI)  berbentuk media cetak yang memenuhi tiga unsur kelayakan, 

Menurut Akker (1999) (dalam Safitri, Jurnal IJCSS No.3, Agustus 2013: 29) 

terdapat tiga unsur kelayakan yaitu : 

1. Efektivitas, yaitu apakah produk ini dapat memfasilitasi ketercapaian hasil 

belajar siswa sesuai KKM yang ditentukan dari sekolah yang bersangkutan. 

Efektivitas dapat dilihat dari nilai post-test siswa dibandingkan dengan KKM. 

Akan terlihat siswa yang sudah mencapai KKM atau lebih dan juga siswa 

yang belum mencapai KKM. Bahan ajar dikatakan efektif apabila dari 60% 

siswa nilai post-test nya di atas KKM. 

2. Validitas, yaitu penilaian kelayakan dari guru dan para ahli. Bahan ajar ini 

dikatakan valid apabila dari lembar penilaian bahan ajar didapat kategori 

penilaiannya baik. 

3. Praktibilitas, yaitu kepraktisan dalam penggunaan. Penilaian kepraktisan 

berdasarkan respon siswa. Bahan ajar dikatakan praktis apabila mendapatkan 

respon positif dari siswa yang dilihat berdasarkan angket penilaian. 

 

H. Definisi Operasional 

 Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam pengembangan bahan ajar  

matematika yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan adalah suatu proses, cara atau perbuatan mengembangkan. 

Penelitian pengembangan ini merupakan suatu jenis penelitian yang tidak 

dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi untuk menghasilkan atau 
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mengembangkan produk, dalam penelitian ini produk yang dikembangkan 

adaah bahan ajar. 

2. Pengembangan bahan ajar matematika adalah suatu usaha penyusunan 

kegiatan belajar guru maupun siswa yang disusun untuk membantu siswa 

mencapai sejumlah tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan secara 

khusus dan jelas. 

3. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajarn yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, sehingga siswa 

mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam 

kehidupan sehari-hari.  

4. Metode Group Investigation adalah siasat atau cara yang sengaja digunakan 

oleh guru dalam melakukan pembelajaran di kelas secara berkelompok dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yaitu melalui tahap membagi kelompok, 

merencanakan tugas yang akan dipelajari, melaksanaan invetigasi, 

penyusunan laporan, presentasi dan evaluasi. 

5. Kemampuan pemecahan masalah matematika dipandang sebagai proses di 

mana siswa menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajarinya 

terlebih dahulu yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah diukur melalui indikator : (1) mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang 

diperlukan, (2) merumuskan masalah matematika atau menyusun model 

matematika, (3) menempatkan strategi untuk menyelesaikan berbagai 
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masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau di luar matematika, (4) 

menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal.  

6. Design research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang,  

mengembangkan dan mengevaluasi intervensi pendidikan (program, strategi, 

dan bahan pembelajaran, produk dan sistem) sebagai solusi untuk 

memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan, yang juga 

untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakterisktik dari intervensi-

intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangannya. 

Langkah-langkah dalam design research diantaranya : preparing for the 

experiment, the design experiment, dan reprospetive analysis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian design reserach ini adalah: 

1. Bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode Group 

Investigation (GI) dikembangkan melalui tiga tahap yaitu Preparing for 

the Experiment (Preparation and design phase), The Design Experiment 

dan The Retrospective Analysis. Tahap Preparing for the Experiment 

(Preparation and design phase) meliputi analisis tujuan (analisis 

kurikulum, analisis materi, analisis karakteristik peserta didik, dan analisis 

kebutuhan guru), pembuatan desian produk, pengembangan produk, 

validasi ahli dan revisi produk. Tahap The Design Experiment yaitu tahap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar matematika 

berbasis kontekstual dengan metode Group Investigation (GI) dalam 

penelitian ini dilakukan selama 6 kali pertemuan (12 jam pelajaran). Tahap 

selanjutnya adalah tahap The Retrospective Analysis yaitu menganalisis 

data-data hasil penelitian berupa kualitas bahan ajar matematika berbasis 

kontekstual dengan metode Group Investigation (GI) tergolong dalam 

kategori baik dengan persentase keidealan 79,16%. Respon siswa terhadap 

bahan ajar ini tergolong dalam kategori tinggi dengan persentase keidealan 

respon 76,57%. Setelah menggunakan bahan ajar matematika berbasis 

kontekstual dengan metode Group Investigation (GI) kemampuan siswa  
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dalam memecahkan masalah bisa terfasilitasi terbukti dengan nilai rata-

rata hasil post-test yaitu 77,74 lebih besar dari pada nilai KKM yang 

berlaku di sekolah.  

2. Penggunaan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode 

Group Investigation (GI) berdampak terhadap pemahaman siswa 

mengenai materi pra-syarat garis singgung lingkaran seperti kedudukan 

dua garis (sejajar, tegak lurus dan berhimpit), lingkaran, sudut, bangun 

segitiga, dan bangun persegi panjang menjadi lebih tinggi. Selain itu siswa 

ketika menyelesaikan permasalahan matematika berusaha untuk 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan, merumuskan 

masalah, memproses data dan kemudian menjelaskan atau 

menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. 

 

B. SARAN 

Adapun saran pemanfaatan dan pengembangan produklebih lanjut adalah 

sebagai berikut :   

1. Saran Pemanfaatan 

a. Bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode Group 

Investigation (GI) ini akan lebih baik digunakan dengan memahami 

bahan ajar guru terlebih dahulu. 

b. Untuk menghemat biaya pengadaan bahan ajar matematika berbasis 

kontekstual dengan metode Group Investigation (GI), maka 

pengguna bahan ajar baik guru maupuan siswa  dapat memanfaatkan 

dalam bentuk softcopy. 
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2. Pengembangan Produk Lebih lanjut 

a. Bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode Group 

Investigation (GI) ini dapat dikembangkan kembali dalam bentuk 

software macromedia flash atau adobe flash agar pembelajaran 

dengan media tersebut lebih menarik dan menyenangkan. 

b.  Bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode Group 

Investigation (GI) ini dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan  

eksperimen menggunakan kelas pembanding agar kualitas bahan ajar 

ini benar-benar teruji dalam hal pemanfaatannya. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Lampiran 1.1 Lembar Penilaian Bahan Ajar 

Lampiran 1.2 Rubrik Butir Penilaian Bahan Ajar 

Lampiran 1.3 Kisi-kisi Lembar Angket Respon Siswa Terhadap Bahan Ajar 

Lampiran 1.4 Lembar Angket Respon Siswa Terhadap Bahan Ajar 

Lampiran 1.5 Kisi-kisi Soal Pre-test 

Lampiran 1.6 Lembar Soal Pre-test 

Lampiran 1.7 Alternatif Jawaban Soal Pre-test  

Lampiran 1.8 Pedoman Penskoran Soal Pre-test 

Lampiran 1.9 Kisi-kisi Soal Post-test 

Lampiran 1.10 Lembar Soal Post-test 

Lampiran 1.11 Alternatif Jawaban Soal Posttest 

Lampiran 1.12 Pedoman Penskoran Soal Post-test 

Lampiran 1.13 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lampiran 1.14 RPP Berhipotesis 
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INSTRUMEN PENILAIAN BAHAN AJAR BERBASIS KONTEKSTUAL 

DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

IDENTITAS 

Nama    : …………………………………. 

Jurusan/Spesialisasi : …………………………………. 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Melalui instrumen ini Bapak/Ibu diminta memberikan penilaian 

tentang Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual Dengan Metode 

Group Investigation Kompetensi Dasar 4.4 : Menghitung panjang garis 

singgung persekutuan dua lingkaran dan 4.5 : Melukis lingkaran luar 

dan dalam segitiga SMP/MTs Kelas VIII. 

2. Penilaian yang Bapak/Ibu berikan pada setiap butir pertanyaan yang 

terdapat dalam instrumen ini akan digunakan sebagai validasi dan 

masukan bagi penyempurnaan Bahan Ajar. 

3. Silahkan Bapak/Ibu memberikan penilaian dengan memberikan tanda 

(   ) pada salah satu kolom SK, K, B atau SB . Dengan keterangan : 

SK = Sangat Kurang  B = Baik 

K = Kurang   SB = Sangat Baik 

4. Berikan pula tanda (   ) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual Dengan Metode Group 

Investigation. 

5. Sebelum melakukan penilaian terhadap Bahan Ajar, isilah identitas 

Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 
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No BUTIR NILAI 
SK K B SB 

KOMPONEN KELAYAKAN ISI 

A. CAKUPAN MATERI 
1. Materi yang disajikan minimal 

mencerminkan jabaran substansi materi 

garis singgung lingkaran yang terkandung 

dalam standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD) 4.4 dan 4.5.  

 

    

2. Materi yang disajikan mencakup mulai 

dari pengenalan konsep sampai interaksi 

antarkonsep serta aplikasinya dalam 

kehidupan, dengan memperhatikan 

amanat yang disampaikan dalam SK dan 

KD.  

 

    

B. AKURASI MATERI 
3. Konsep yang disajikan tidak menimbulkan 

banyak tafsir.  

 

    

4. Prosedur kerja yang disajikan sesuai 
dengan yang berlaku, metode penyajian 
runtut dan benar 
 

    

5. 
 

Teori yang disajikan sesuai untuk materi 
garis singgung lingkaran 
 

    

6. Penulisan rumus dan satuan ditulis secara 

jelas dan konsisten. 

 

    

C. KEKONTEKSTUALAN 
7. Masalah yang disajikan mendorong siswa 

untuk membangun pengetahuannya 
sendiri. 
( Konstruktivisme) 
 

    

8. Dalam Bahan Ajar terdapat kegiatan 
pengamatan, analisis, dan merumuskan 
teori baik secara individu maupun dengan 
kelompok 
( Penemuan) 
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9. Kegiatan yang dilakukan menumbuhkan 

keinginan siswa untuk bertanya kepada 

siswa maupun guru. 

( Bertanya) 
 

    

10. Memberi kesempatan pada siswa agar 

saling bekerja sama untuk memecahkan 

suatu permasalahan atau menemukan 

suatu konsep 

( Masyarakat belajar) 

    

11. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan penyelesaian 

masalah yang dikaji bersama-sama 

( Pemodelan) 

 

    

12. Adanya penekanan hal yang penting, 

siswa diberi kesempatan untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajarinya. 

( Refleksi) 

 

    

13. Dalam bahan ajar terdapat  tempat 

penilaian proses kegiatan siswa 

( Penilaian yang Sebenarnya) 

 

    

D. METODE GRUP INVESTIGASI 
14. Terdapat  topik pemasalahan dan kegiatan 

mengatur murid dalam kelompok. 

 

    

15. Bahan ajar mengharuskan siswa untuk 
merencanakan tugas yang dipelajari. 
 

    

16. Masalah yang diajukan dari bahan ajar 
diselesaikan melalui pelaksanakan 
investigasi  
 

    

17. Mempresentasikan laporan akhir pada 
akhir pembelajaran 
 

    

18. Terdapat evaluasi hasil belajar.     

E. MEMFASILITASI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
19. Bahan ajar membantu siswa untuk  

mengidentifikasi unsur-unsur yang 
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diketahui, yang ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan dalam 

sebuah masalah. 

20. Masalah yang disajikan dalam bahan ajar 
mendorong siswa untuk merumuskan 
masalah matematika atau menyusun 
model matematika 
 

    

21. Menenpatkan strategi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah (sejenis 

dan masalah baru) dalam atau di luar 

matematika. 

 

    

22. Bahan ajar memfasilitasi siswa untuk 

menjelaskan atau menginterpretasikan 

hasil sesuai permasalahan asal. 

 

    

F. MERANGSANG KEINGINTAHUAN 
23. Masalah yang terdapat dalam bahan ajar 

mampu menumbuhkan rasa ingin tahu 
 

    

KOMPONEN KEBAHASAAN 

A. KOMUNIKATIF 
24. Ilustrasi yang digunakan untuk 

menjelaskan materi relevan dengan pesan 

yang disampaikan.  

 

    

B. LUGAS 
25. Kalimat yang dipakai dalam penyampaian 

pesan mengikuti tata kalimat yang benar, 
dan bahasa yang digunakan adalah bahasa 
baku dan baik  menurut kaidah bahasa 
Indonesia. 

    

C. KOHERENSI DAN KERUNTUTAN ALUR PIKIR 
26. Adanya ketertautan dan keutuhan makna 

antar bab, antar subbab dan alinea. 
    

D. KESESUAIAN DENGAN KAIDAH BAHASA INDONESIA YANG BENAR 
27. Tata kalimat yang dipakai untuk 

menyampaikan informasi mengacu pada 

kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dengan berpedoman pada ejaan 

yang disempurnakan (EYD).  
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E. PENGGUNAAN ISTILAH SIMBOL DAN LAMBANG 
28. Konsisten dalam menggunakan istilah dan 

simbol yang menggambarkan suatu 

konsep.  

 

    

PENYAJIAN 

A. TEKNIK PENYAJIAN 
29. Materi disajikan secara sistematik dan 

tidak bolak-balik 

    

30. Terdapat keseimbangan antara 

ilustrasi/gambar dan tulisan  dengan 

materi yang disajikan.  

 

    

B. PENYAJIAN PEMBELAJARAN 
31. Penyajian materi menempatkan siswa 

sebagai subjek pembelajaran, bersifat 

interaktif, dialogis, dan merangsang 

kedalaman berpikir peserta didik melalui 

pendekatan yang sesuai dengan 

karakteristik materi. 

    

C. PENDUKUNG PENYAJIAN 
32. Pendukung penyajian bahan ajar disajikan 

secara lengkap (Pengantar, daftar isi, 

daftar pustaka , dan ringkasan materi). 
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Kesimpulan secara umum tentang Bahan Ajar Matematika Berbasis 

Kontekstual Dengan Metode Group Investigation : 

Belum dapat digunakan  

Dapat digunakan dengan revisi  

Dapat digunakan tanpa revisi  

 

 

 

Yogyakarta,…………………… 

 

 

 

(………………………………..) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kritik dan Saran untuk Perbaikan Bahan Ajar : 

 

Validator 

Yogyakarta,…………………… 

 

 

 

 

(………………………………..) 

NIP. 
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ANGKET TENTANG RESPON SISWA 

TERHADAP BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KONTEKSTUAL 

DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION (GI) 

 

A. Petunjuk Pengisian  

1.  Identitas Siswa  

a. Nama Siswa  : …………………….  

b. Kelas/No. Absen  : …………………….  

2. Mohon Anda menjawab sejujurnya dan sesuai dengan apa adanya.  

3. Jawaban Anda sangat diperlukan untuk perbaikan kualitas Bahan Ajar.  

4. Instrumen ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. 

Silahkan Anda memberi tanda cek (√) pada tempat yang telah 

disediakan.  

5. Ada 4 pilihan jawaban yang masing-masing maknanya sebagai berikut: 

Jawaban Makna 

SS pernyataan sangat setuju jika pernyataan benar-benar 

sesuai dengan yang dirasakan 

S Pernyataan setuju jika pernyataan sesuai dengan yang 

dirasakan 

TS Pernyataan tidak setuju jika pernyataan tidak sesuai 

dengan yang dirasakan 

STS pernyataan sangat tidak setuju jika pernyataan benar-

benar tidak sesuai dengan yang dirasakan 
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Pernyataan Angket 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Bahan ajar matematika membuat saya memiliki 

kemauan tinggi untuk mengikuti pelajaran. 

    

2. Dengan bahan ajar matematika, konsep pelajaran 

dapat saya ingat lebih lama. 

    

3. Bahan ajar matematika sangat menarik dan 

menyenangkan. 

    

4. Bahan ajar matematika membuat saya termotivasi 

untuk berprestasi. 

    

5. Dengan bahan ajar matematika, saya lebih berani 

mengeluarkan pendapat. 

    

6. Bahan ajar matematika membuat saya bingung 

untuk memahami materi pembelajaran. 

    

7. Bahan ajar matematika dapat menghilangkan 

kesalahan pemahaman materi pada diri saya. 

    

8. Bahan ajar ini sama dengan buku-buku biasa yang 

selama ini digunakan. 

    

9. Bahan ajar matematika tidak dapat meningkatkan 

kreativitas saya. 

    

10. Di dalam bahan ajar banyak kegiatan diskusi yang 

membuat saya takut mengungkapkan pendapat 

saya. 

    

11. Pembelajaran  matematika  dengan  bahan ajar 

membuat  saya  malas  untuk  menyimak materi 

yang sedang dipelajari. 

    

12. Dengan bahan ajar matematika, saya merasa 

kesulitan untuk mengingat konsep-konsep 

pelajaran 
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13. Metode/ cara yang digunakan dalam bahan ajar ini 

memudahkan saya untuk memahami materi. 

    

14. Bahan ajar matematika menurunkan semangat 

belajar saya. 

    

15. Saya  senang  dengan  pembelajaran matematika  

menggunakan  bahan ajar  karena dapat  sharing  

(diskusi)  bersama  teman-teman. 
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SOAL PRE-TEST 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Jarak antara Aji dan rumah Doni adalah 80 m, sedang jarak antara Aji dan 

lapangan sepak bola adalah 100 m. tentukan: 

a. Berapa jarak yang ditempuh oleh Aji untuk pergi ke lapangan sepak bola 

jika Aji melewati depan rumah Doni ?  

b. Berapa jarak antara Aji dan kolam renang ?  

 

2. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Suatu taman kota berbentuk segitiga dengan ukuran 13 m, 14 m, dan 15 m. 

Akan dibangun kolam renang tepat di tengah-tengah taman tersebut. Bila 

diketahui jari-jari kolam renang 4 m. Tentukan luas taman yang masih 

ditanami rumput ?  

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 
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3. Sebuah lapangan sepakbola berbentuk gabungan antara persegi panjang dan 

dua setengah lingkaran seperti gambar berikut. Panjang dan lebar bagian 

lapangan yang berbentuk persegi panjang berturut-turut 110 m dan 70 m.  

 

Tentukan keliling lapangan sepak bola tersebut !  

4. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Besar ∠ AOB = 60
0
 dan luas juring OAB = 231 m

2
. Hitunglah panjang busur 

BC ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

><> Selamat Mengerjakan Kawan !!! <>< 
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ALTERNATIF PENYELESAIAN PRE-TEST 

No ALTERNATIF PENYELESAIAN 

1.a Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui : Jarak Aji dengan rumah Doni  (AD) = 80 m 

                 Jarak Aji dengan lapangan sepak bola (AL) = 100 

m 

                 Jarak Lapangan sepak bola dengan Kolam renang  

                 (LK) = 30 m 

Ditanya   : Jarak yang ditempuh Aji untuk pergi ke lapangan 

sepak bola jika Aji melewati depan rumah Doni ? 

Memilih strategi 

penyelesaan 

Menentukan panjang DL = √        

Memproses data                                  = √         

                                 = √           

                                 = √     

                              = 60 m 

Memilih strategi 

penyelesaian 

Jarak yang ditempuh Aji untuk pergi ke lapangan sepak bola 

jika Aji melewati depan rumah Doni  

= jarak antara Aji dengan rumah Doni + jarak antara rumah 

Doni  

   dengan lapangan sepak bola  

= panjang AD + panjang DL 

Memproses data = 80 + 60  

= 140 m 

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi jarak yang ditempuh Aji untuk pergi ke lapangan sepak 

bola jika Aji melewati depan rumah Doni adalh 140 m. 

TOTAL SKOR 11 

 

No ALTERNATIF PENYELESAAAN 

1.b Memilih strategi 

penyelesaian 

Ditanya : Jarak yang ditempuh Aji untuk pergi ke kolam 

renang ? 

Jawab :   Jarak yang ditempuh Aji untuk pergi ke kolam 

renang 

AK = √           
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      = √             

Memproses data       = √             

      = √                 

      = √          

      = √      

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi jarak yang ditempuh Aji untuk pergi ke kolam 

renang adalah √      m. 

TOTAL SKOR 6 

 

No ALTERNATIF PENYELESAAAN 

2. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui :  a = 13 m 

          b = 14 m 

          c = 15 m 

                  r = 4 m 

Ditanya    : .luas taman yang ditanami rumput … ? 

Memilih strategi 

penyelesaian 

Jawab  :  s = ½ × (a + b + c)  

Memproses data                 =  ½ × (13 + 14 + 15) 

                =  ½ × 42 

                = 21 m 

Memilih strategi 

penyelesaian 

  L = √                 

Memproses data      = √                        

     = √            

     = √                   

     = √                

     = √         

     = 7 × 4 × 3 

                 = 84 m
2
 

Memilih strategi 

penyelesaian 

Menentukan luas kolam L = π × r
2
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Memproses data                            = 3,14 × 4
2
 

                            = 3,14 × 16 

                            = 50,24 m
2
 

Memilih strategi 

penyelesaian 

luas taman yang ditanami rumput = luas taman berbentuk 

segitiga – luas kolam 

Memproses data                                          = 84 – 50,24 

                                          = 33,76 m
2
 

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 33,76 m
2
. 

TOTAL SKOR 14 

 

No ALTERNATIF PENYELESAAAN 

3. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui : panjang lapangan p = 110 m 

     lebar lapangan  l= d =  70 m  

Ditanya  : keliling lapangan sepak bola … ? 

Memilih strategi 

penyelesaian 

Jawab    :  

Keliling = panjang busur AB + panjang AB + panjang busur 

BC    

               + panjang CD 

              = ( 
 

 
 × π × d ) + p + ( 

 

 
 × π × d ) +  p  

Memproses data               = (
 

 
 × 

  

 
 × 70) + 110 + ( 

 

 
 × 

  

 
 × 70) +  110 

             = 110 + 110 + 110 + 110 

             = 440 

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi, keliling lapangan sepak bola adalah 440 m. 

TOTAL SKOR 8 

 

No ALTERNATIF PENYELESAAAN 

4. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui : Besar ∠  AOB = 60
o 

                   luas juring OAB = 231 m
2 

Ditanya    : panjang busur BC …? 

Memilih strategi 

penyelesaian 

jawab : Besar ∠  BOC = besar ∠ AOC − besar ∠ AOB                 

Memproses data                                   = 180
0
 − 60

0
  

                                  = 120
0
 

Memilih strategi 

penyelesaian 

 menentukan jari-jari lingkaran 

luas juring OAB = 
      ∠     

    
 × π × r

2
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Memproses data 
                  231= 

    

    
 × 

  

 
 × r

2 

                        
231= 

 

 
 × 

  

 
 × r

2 

                 r
2 

=
           

  

 

                 r
2 

=
     

  

 

                    r
2 

= 441 

                        r = √    

                        = 21 m 

Memilih strategi 

penyelesaian 

         Panjang busur BC = 
      ∠    

     × keliling lingkaran 

= 
    

     × 2 π r 

 Memproses data = 
 

 
 × 2 × 

  

 
 × 21 

= 
              

    
 

                                        = 44 m 

 Memberikan 

kesimpulan 

jadi panjang busur BC adalah 44 m. 

TOTAL SKOR 14 
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PEDOMAN PENSKORAN PRE TEST 

No Indikator Soal Aspek yang dinilai dan rubrik penilaian Skor 

1.a Siswa dapat 

menentukan jarak 

yang ditempuh dengan 

menggunakan teorema 

Pythagoras 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui soal dengan benar seperti Jarak 

Aji dengan rumah Doni, Jarak Aji dengan 

lapangan sepak bola,  dan Jarak Lapangan sepak 

bola dengan Kolam renang.) 

3 

Siswa mampu menulis rencana strategi pemecahan 

masalah. (menuliskan apa yang akan dicari dan 

menggunakan teorema Pythagoras untuk 

menyelesaikan permasalahan ) 

3 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan tepat) 

5 

Siswa mampu menuliskan jawaban permasalahan 

dan memberikan alasan jawaban dengan tepat 

1 

1.b Siswa dapat 

menentukan jarak 

yang ditempuh dengan 

menggunakan teorema 

Pythagoras 

Siswa mampu menulis rencana strategi pemecahan 

masalah. (menuliskan apa yang akan dicari dan 

menggunakan teorema Pythagoras untuk 

menyelesaikan permasalahan ) 

2 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan tepat) 

3 

Siswa mampu menuliskan jawaban permasalahan 

dan memberikan alasan jawaban dengan tepat 

1 

2 Siswa dapat 

menentukan selisish 

antara luas segitiga 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui soal dengan benar seperti 

panjang ketiga sisi segitiga dan jari-jari lingkaran) 

2 
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dengan luas lingkaran. Siswa mampu menulis rencana strategi pemecahan 

masalah. (menuliskan apa yang akan dicari dan 

menggunakan rumus mencari luas segitiga bila 

diketahui ketiga sisinya kemudian dikurangi 

dengan luas lingkaran) 

4 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan tepat) 

7 

Siswa mampu menuliskan jawaban permasalahan 

dan memberikan alasan jawaban dengan tepat 

1 

3 

 

Siswa dapat 

menentukan keliling 

gabungan antara 

persegi panjang dan 

dua setengah 

lingkaran 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui soal dengan benar seperti 

panjang, lebar lapangan dan jari-jari lingkaran) 

2 

Siswa mampu menulis rencana strategi pemecahan 

masalah. (menuliskan apa yang akan dicari dan 

menggunakan rumus menghitung keliling 

lingkaran) 

2 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan tepat) 

3 

Siswa mampu menuliskan jawaban permasalahan 

dan memberikan alasan jawaban dengan tepat 

1 

4 Siswa dapat 

menentukan panjang 

busur bila diketahui 

luas dan besar sudut 

yang lainya. 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui soal dengan benar seperti Besar 

∠ AOB dan
 
luas juring OAB ). 

2 

Siswa mampu menulis rencana strategi pemecahan 

masalah. (menuliskan apa yang akan dicari dan 

menggunakan teorema Pythagoras untuk 

menyelesaikan permasalahan ) 

4 
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Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan tepat) 

7 

Siswa mampu menuliskan jawaban permasalahan 

dan memberikan alasan jawaban dengan tepat 

1 

 

Perhitungan Nilai: 

 

 

 

 

Keterangan: 

Skor maksimum = 53 

Skor yang diperoleh = 0-53 

Nilai = 0-100 
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SOAL POST-TEST 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar lapangan sepak bola berikut ini ! 

 

Tentukan berapa jarak antara titik kick-off dengan titik pinalti ?  

2. Pada gambar berikut, lingkaran besar dan lingkaran kecil sebuah kompresor 

dihubungkan dengan tali karet. Jari-jari kedua lingkaran tersebut masing-

masing 7 dm dan 2 dm, panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran adalah 12 dm.  

 
Hitunglah jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut !   

 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 
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3. Gambar berikut merupakan 2 buah drum penampung air dengan panjang 

diameter  masing-masing 49 cm. 

 

Tentukan panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat 2 buah drum 

penampung air tersebut !  

 

4. Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Spongebob sedang mengangkat sebuah 

benda dengan menggunakan dua buah 

katrol yaitu katrol tetap dan katrol 

bergerak yang memiliki jari-jari sama 

yaitu 15 cm. Bila jarak kedua titik 

pusat katrol 50 cm . Berapa panjang 

garis singgung persekutuan dalam 

katrol tersebut?  

 

 

><> Selamat Mengerjakan Kawan !!! <>< 
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ALTERNATIF PENYELESAIAN POST TEST 

 

No ALTERNATIF PENYELESAIAN 

1. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui :    

- Jari-jari lingkaran tengah lapangan sepak bola (r) 

= 30 m 

- Panjang garis singgung lingkaran (s) = 40 m 

Ditanya : jarak antara titik kick off dengan titik pinalti 

(p) …? 

Memilih strategi 

penyelesaian 

Jawab  :   

jarak antara titik kik-off dengan titik pinalti = jarak 

antara titik pusat lingkaran dengan titi diluar 

lingkaran 

p
2
 = r

2
 + s

2
 

Memproses data     =  √        

    = √         

    = √     

    = 50 m 

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi jarak antara titik kik-off dengan titik pinalti 

adalah 50 m 

TOTAL SKOR 9 

 

No ALTERNATIF PENYELESAIAN 

2. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui :  

- jari-jari lingkaran depan (R) = 7 dm 

- jari-jari lingkaran belakang (r) = 2 dm 

- - panjang garis singgung persekutuan luar (l) = 12 dm 

. 

-  Ditanya : jarak kedua titik pusat lingkaran … ? 

Memilih strategi 

penyelesaian 

jawab : p = √           

Memproses data    = √           

   = √        

    = √       

    = √    

    = 13 dm 

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi  jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 13 dm. 

TOTAL SKOR 11 
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No ALTERNATIF PENYELESAIAN 

3. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui : 

- Diameter drum penampung air (d) = 49 cm 

- banyaknya garis singgung persekutuan dua 

lingkaran (n) = 2 

Ditanya : panjang tali yang digunakan untuk mengikat 

dua buah drum penampung air… ? 

 

Memilih strategi 

penyelesaian 

jawab   :   

panjang tali yang digunakan untuk mengikat botol 

minuman = n.d + πd 

Memproses data  = (2 × 49) + (
  

 
 × 49) 

 = 98 + 154 

 = 252 cm 

Memberikan 

kesimpulan 

jadi panjang tali yang digunakan untuk mengikat 

kedua drum penampung air adalah 252 cm. 

TOTAL SKOR 8 

 

No ALTERNATIF PENYELESAIAN 

4. Mengidentifikasi 

masalah 

Diketahui :  

- jari-jari katrol 1 (R) = 15 cm 

- jari-jari katrol  2 (r) = 15 cm 

- Jarak kedua titik pusat katrol (p) = 50 cm  

Ditanya : panjang garis singgung persekutuan dalam 

kedua katrol … ? 

Memilih strategi 

penyelesaian 
jawab :  d = √          

Memproses data                  =  √             

                 = √          

                 = √         

                 = √     

                 = 40 cm 

Memberikan 

kesimpulan 

Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam kedua 

katrol adalah 40 cm. 

TOTAL SKOR 11 
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PEDOMAN PENSKORAN POST TEST 

No Indikator Soal Aspek yang dinilai dan rubrik penilaian Skor 

1 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

panjang garis singgung 

yang ditarik dari suatu 

titik di luar lingkaran. 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

dengan benar) 

3 

Siswa mampu menulis rencana strategi 

pemecahan masalah. (menggunakan teorema 

Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan ) 

1 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan 

tepat) 

4 

Siswa mampu menuliskan jawaban 

permasalahan dan memberikan alasan jawaban 

dengan tepat 

1 

2 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

panjang garis singgung 

persekutuan luar dua 

lingkaran 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

dengan benar) 

4 

Siswa mampu menulis rencana strategi 

pemecahan masalah. (menggunakan teorema 

Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan ) 

1 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan 

tepat) 

5 

Siswa mampu menuliskan jawaban 

permasalahan dan memberikan alasan jawaban 

dengan tepat 

1 
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3 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

panjang sabuk lilitan 

minimal yang mengikat 

dua lingkaran atau lebih 

dengan jari-jari sama. 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

dengan benar) 

3 

Siswa mampu menulis rencana strategi 

pemecahan masalah. (menggunakan rumus 

panjang sabuk lilitan minimal) 

1 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan 

tepat) 

3 

Siswa mampu menuliskan jawaban 

permasalahan dan memberikan alasan jawaban 

dengan tepat 

1 

4 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

Siswa mampu memahami masalah. (menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

dengan benar) 

4 

Siswa mampu menulis rencana strategi 

pemecahan masalah. (menuliskan apa yang akan 

dicari dan menggunakan teorema Pythagoras 

untuk menyelesaikan permasalahan ) 

1 

Siswa mampu melaksanakan strategi pemecahan 

masalah dengan benar. (proses perhitungan 

tepat) 

5 

Siswa mampu menuliskan jawaban 

permasalahan dan memberikan alasan jawaban 

dengan tepat 

1 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

(Pertemuan ke-1) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk aspek 

kegiatan yang diamati . 

3. Jika terdapat catatan penting pada setiap aspek kegiatan silahkan tuliskan 

pada kolom keterangan. 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Realisasi 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan memeriksa 

presensi siswa 

   

2. Guru menyampaikan tujuan 

pelaksanaan pretest dan 

menyampaikan aturan yang 

diberlakukan 

   

3. Guru membagikan soal dan 

lembar jawab pretest. 

   

4. Guru mengawasi jalannya 

pretest. 

   

5. Guru menginstruksikan siswa 

untuk mengumpulkan soal dan 

lembar jawab. 

   

6. Tahap 1 : Mengidentifikasi 

topik dan mengatur siswa ke 
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dalam kelompok. 

Guru membagi siswa kedalam 

kelompok-kelompok belajar 

yang terdiri dari 4-5 

orang.(masyarakat belajar) 

7. Guru memberikan topik 

permasalahan yang terdapat 

pada bahan ajar. 

(konstruktivisme) 

   

8. Tahap 2: Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari. 

Guru meminta tiap kelompok 

untuk merencanakan tugas apa 

saja yang akan dikerjakan dan 

pembagian tugas kepada tiap-

tiap anggota kelompok. 

   

9. Tahap 3: Melaksanakan 

Investigasi. 

Guru menginstruksikan siswa 

untuk menginvestigasi topik 

permasalahan, melakukan 

kontrol pada jalannya diskusi 

dan memberikan bantuan bila 

diperlukan oleh siswa. 

(penemuan) 

   

10. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (bertanya) 

   

11. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 
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  Yogyakarta,................................. 

  Observer 

 

 

 

 

 

 

(...........................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

(Pertemuan ke-2) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk aspek 

kegiatan yang diamati . 

3. Jika terdapat catatan penting pada setiap aspek kegiatan silahkan tuliskan 

pada kolom keterangan. 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Realisasi 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan memeriksa 

presensi siswa 

   

2. Guru mengingatkan kepada 

siswa tentang materi yang telah 

di pelajarai pada pertemuan 

sebelumnya. 

   

3. Tahap 1 : Mengidentifikasi 

Topik dan mengatur siswa 

kedalam kelompok 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

(masyarakat belajar) 

   

4. Guru memberikan topik 

permasalahan yang terdapat 

pada bahan ajar  
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5. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca 

dan memahami topik 

permasalahan. (konstruktivisme) 

  

 

 

6. Tahap 2: Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari. 

Guru meminta tiap kelompok 

untuk merencanakan tugas apa 

saja yang akan dikerjakan dan 

pembagian tugas kepada tiap-

tiap anggota kelompok. 

   

7. Tahap 3: Melaksanakan 

Investigasi. 

Guru menginstruksikan siswa 

untuk menginvestigasi topik 

permasalahan, melakukan 

kontrol pada jalannya diskusi 

dan memberikan bantuan bila 

diperlukan oleh siswa. 

(penemuan) 

   

8. Tahap 4 : Menyiapkan 

Laporan Akhir 

Guru meminta tiap kelompok 

untuk  menyiapkan laporan 

akhir yang berisi penyelesaian 

terhadap topik permasalahan 

yang merupakan hasil dari 

diskusi kelompok.  

   

9. Tahap 5 : Mempresentasikan 

laporan akhir  

Guru mengkoordinir jalannya 
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presentasi, memilih kelompok 

yang maju. (pemodelan) 

10. Tahap 6 :Tahap Evaluasi 

Guru mengklarifikasi hasil 

presentasi siswa dan meminta 

siswa mengumpulkan laporan 

akhir.  

   

11. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

terdapat pada bahan ajar dan 

kemudian mempresentasikan di 

depan kelas.(refleksi) 

   

12 Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (bertanya) 

   

13 Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam dan do’a. 

   

 

  Yogyakarta,................................. 

  Observer 

 

 

 

 

(...........................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

(Pertemuan ke-3) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk aspek 

kegiatan yang diamati. 

3. Jika terdapat catatan penting pada setiap aspek kegiatan silahkan tuliskan 

pada kolom keterangan. 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Realisasi 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan memeriksa presensi 

siswa 

   

2. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

   

3. Tahap 1 : Mengidentifikasi Topik 

dan mengatur siswa kedalam 

kelompok 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

(masyarakat belajar) 

   

4. Guru memberikan topik 

permasalahan yang terdapat pada 

bahan ajar. 

   

5. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca dan 
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memahami topik permasalahan. 

(konstruktivisme) 

6. Tahap 2: Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari. 

Guru meminta tiap kelompok untuk 

merencanakan tugas apa saja yang 

akan dikerjakan dan pembagian 

tugas kepada tiap-tiap anggota 

kelompok. 

   

7. Tahap 3: Melaksanakan 

Investigasi. 

Guru menginstruksikan siswa untuk 

menginvestigasi topik 

permasalahan, melakukan kontrol 

pada jalannya diskusi dan 

memberikan bantuan bila 

diperlukan oleh siswa 

   

8. Tahap 4 : Menyiapkan Laporan 

Akhir 

Guru meminta tiap kelompok untuk  

menyiapkan laporan akhir yang 

berisi penyelesaian terhadap topik 

permasalahan yang merupakan hasil 

dari diskusi kelompok.  

   

9. Tahap 5 : Mempresentasikan 

laporan akhir  

Guru mengkoordinir jalannya 

presentasi, memilih kelompok yang 

maju. 

   

10. Tahap 6 : Tahap Evaluasi 

Guru mengklarifikasi hasil 
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presentasi siswa dan meminta siswa 

mengumpulkan laporan akhir. 

11. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

terdapat pada bahan ajar dan 

kemudian mempresentasikan di 

depan kelas. (refleksi) 

   

12. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (bertanya) 

   

13. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

   

 

  Yogyakarta,................................. 

  Observer 

 

 

 

 

(...........................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

(Pertemuan ke-4) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk aspek 

kegiatan yang diamati . 

3. Jika terdapat catatan penting pada setiap aspek kegiatan silahkan tuliskan 

pada kolom keterangan. 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Realisasi Keterangan 

Ya Tidak  

1. Guru membuka pelajaran dengan 

doa dan memeriksa presensi siswa 

   

2. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa. 

   

3. Tahap 1 : Mengidentifikasi Topik 

dan mengatur siswa kedalam 

kelompok 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

(masyarakat belajar) 

   

4. Guru memberikan topik 

permasalahan yang terdapat pada 

bahan ajar. 

   

5. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca dan 

memahami topik permasalahan. 
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(konstrusktivisme) 

6. Tahap 2: Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari. 

 

Guru meminta tiap kelompok untuk 

merencanakan tugas apa saja yang 

akan dikerjakan dan pembagian 

tugas kepada tiap-tiap anggota 

kelompok. 

   

7. Tahap 3: Melaksanakan 

Investigasi. 

Guru menginstruksikan siswa untuk 

menginvestigasi topik 

permasalahan, melakukan kontrol 

pada jalannya diskusi dan 

memberikan bantuan bila 

diperlukan oleh siswa 

   

8. Tahap 4 : Menyiapkan Laporan 

Akhir 

Guru meminta tiap kelompok untuk  

menyiapkan laporan akhir yang 

berisi penyelesaian terhadap topik 

permasalahan yang merupakan hasil 

dari diskusi kelompok. 

   

9. Tahap 5 : Mempresentasikan 

laporan akhir  

Guru mengkoordinir jalannya 

presentasi, memilih kelompok yang 

maju. 

   

10. Tahap 6 : Tahap Evaluasi 

Guru mengklarifikasi hasil 
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presentasi siswa dan meminta siswa 

mengumpulkan laporan akhir. 

11. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

terdapat pada bahan ajar dan 

kemudian mempresentasikan di 

depan kelas. 

   

11. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

   

12. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam dan do’a. 

   

 

  Yogyakarta,................................. 

  Observer 

 

 

 

 

(...........................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

(Pertemuan ke-5) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan 

pengamatan anda saat pelaksanaan pembelajaran. 

2. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan realisasi yang tersedia untuk aspek 

kegiatan yang diamati . 

3. Jika terdapat catatan penting pada setiap aspek kegiatan silahkan tuliskan 

pada kolom keterangan. 

No Aspek Kegiatan yang diamati 
Realisasi 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan doa dan memeriksa 

presensi siswa 

   

2. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa. 

   

3. Tahap 1 : Mengidentifikasi 

Topik dan mengatur siswa 

kedalam kelompok 

Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

(masyarakat belajar) 

   

4. Guru memberikan topik 

permasalahan yang terdapat 

pada bahan ajar. 

   

5. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca 
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dan memahami topik 

permasalahan. 

(kontrusktivisme) 

6. Tahap 2: Merencanakan tugas 

yang akan dipelajari. 

 

Guru meminta tiap kelompok 

untuk merencanakan tugas apa 

saja yang akan dikerjakan dan 

pembagian tugas kepada tiap-

tiap anggota kelompok. 

   

7. Tahap 3: Melaksanakan 

Investigasi. 

Guru menginstruksikan siswa 

untuk menginvestigasi topik 

permasalahan, melakukan 

kontrol pada jalannya diskusi 

dan memberikan bantuan bila 

diperlukan oleh siswa. 

(penemuan) 

   

8. Tahap 4 : Menyiapkan 

Laporan Akhir 

Guru meminta tiap kelompok 

untuk  menyiapkan laporan 

akhir yang berisi penyelesaian 

terhadap topik permasalahan 

yang merupakan hasil dari 

diskusi kelompok. 

   

9. Tahap 5 : Mempresentasikan 

laporan akhir  

Guru mengkoordinir jalannya 
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presentasi, memilih kelompok 

yang maju. (pemodelan) 

10. Tahap 6 :Tahap Evaluasi 

Guru mengklarifikasi hasil 

presentasi siswa dan meminta 

siswa mengumpulkan laporan 

akhir. 

   

11. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan latihan soal yang 

terdapat pada bahan ajar dan 

kemudian mempresentasikan di 

depan kelas.(refleksi) 

   

11. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (bertanya) dan 

memberikan informasi bahwa 

pertemuan selanjutnya akan di 

adakan post-test. 

   

12. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam dan do’a. 

   

 

  Yogyakarta,................................. 

  Observer 

 

 

 

 

(...........................................) 
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Hypothetical Learning Trajectory (HLT) 

 

 

  

 

 

A. Standar Kompetensi  

4.  Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukuranya. 

 

B. Kompetensi Dasar  

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

4.4.1 Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari suatu titik di 

luar lingkaran. 

4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

4.4.3 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

 

D. Tujuan Pembelajaran/ Learning Goals 

Pertemuan Pertama 

Pre-test dan kegiatan pembelajaran diberikan dengan tujuan: 

1. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa tentang materi 

pra syarat dari garis singgung lingkaran.  

2. Siswa mampu menentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis 

yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran. 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERHIPOTESIS 

Nama Sekolah  : MTs N LAB UIN Sunan Kalijaga   

 Mata Pelajaran  : Matematika   

   Kelas/ Semester : VIII/ Genap 

Alokasi Waktu  : 6 Pertemuan (12 x 40 menit) 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 
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 Pertemuan kedua 

 Melalui proses pembelajaran dengan menyelesaikan topik permasalahan 

diharapkan siswa mampu : 

1. Melukis garis singgung lingkaran yang ditarik melalui suatu  titik di 

luar lingkaran. 

2. Mengetahui garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik di luar 

lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. 

3. Menentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu 

titik di luar lingkaran. 

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan panjang garis 

singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran. 

 

Pertemuan ketiga 

Melalui proses pembelajaran dengan menyelesaikan topik permasalahan 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

2. Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan panjang garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

 

Pertemuan keempat 

 Melalui proses pembelajaran dengan menyelesaikan topik permasalahan, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menemukan rumus panjang sabuk lilitan minimal. 

2. Menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang mengikat dua 

lingkaran atau lebih dengan jari-jari sama. 

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan panjang sabuk 

lilitan minimal yang mengikat dua lingkaran atau lebih dengan jari-jari 

sama. 
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Pertemuan kelima 

 Melalui proses pembelajaran dengan menyelesaikan topik permasalahan, 

diharapkan siswa mampu: 

1. Menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

2. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan panjang garis 

singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

 

Pertemuan keenam 

Post-test diberikan dengan tujuan 

1. Mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa tentang materi garis 

singgung lingkaran 

 

E. Materi Ajar 

(terlampir pada bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan 

metode Group Investigation (GI)) 

F. Metode Pembelajaran 

Group Investigation dengan pendekatan kontekstual. 
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LAMPIRAN 2 

DATA DAN ANALISIS DATA 

Lampiran 2.1 Data Lembar Penilaian bahan Ajar oleh Penilai  

Lampiran 2.2 Perhitungan Kualitas Bahan ajar 

Lampiran 2.3 Hasil Angket Respon Siswa Terhadap Bahan Ajar 

Lampiran 2.4 Perhitungan Skor Angket Respon Siswa Terhadap Bahan Ajar 

Lampiran 2.5 Data Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran  

Lampiran 2.6 Hasil Uji Coba Soal Posttest 

Lampiran 2.7 Output Uji Reliabilitas Soal Posttest 

Lampiran 2.8 Output Uji Daya beda Soal Posttest 

Lampiran 2.9 Output Uji Tingkat Kesukaran Soal Posttest 

Lampiran 2.10 Hasil Pretest 

Lampiran 2.11 Hasil Posttest 
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PERHITUNGAN KUALITASBAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP INVESTIGATION 

BERDASARKAN PENILAIAN VALIDATOR 

A. Kriteria Kualitas  

Data penilaian yang berupa data kualitatif diubah menjadi nilai kuantitatif 

dengan menentukan nilai rata-ratanya. Setelah itu diubah menjadi nilai kualitatif 

yang mencerminkan kualitas bahan ajar sesuai dengan kriteria kategori penilaian 

ideal sebagai berikut: 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1  ̅  ≥  Mi + 1.SBi Sangat Baik 

2 Mi  ≤   ̅  <  Mi + 1.SBi Baik 

3 Mi − 1.SBi  ≤   ̅  <  Mi Kurang 

4  ̅  ≤  Mi − 1.SBi Sangat Kurang 

 

Keterangan : 

 ̅ = skor rata-rata 

Mi = 
 

 
 × (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 

SBi = 
 

 
 × (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 

Skor tertinggi ideal = ∑                               

Skor terendah ideal = ∑                              

Hasil presentase kriteria kategori penilaian ideal dapat dilihat pada tabel berikut. 

No Rentang skor rata-rata Kategori 

1  ̅ ≥ 75 %  Sangat Baik 

2 62 %  ≤   ̅ < 75 % Baik 

3 50 %  ≤   ̅ < 62 % Kurang 

4  ̅ < 50 % Sangat Kurang 

Presentase keidealan  (P) = 
                     

                   
 × 100 % 
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B. Perhitungan Kualitas bahan ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan 

metode group investigation 

1. Komponen kelayak isi 

a. Jumlah indikator = 23 

b. Skor tertinggi ideal = 23 × 4 = 92 

c. Skor terendah ideal = 23 × 1 = 23 

d. Mi = 
 

 
 × (92 + 23) = 57,5 

e. SBi = 
 

 
 × (92 - 23) = 11,5 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Kelayakan Isi 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1  ̅  ≥ 69 Sangat Baik 

2 57,5  ≤   ̅  <  69 Baik 

3 46  ≤   ̅  <  57,5 Kurang 

4  ̅  <  46 Sangat Kurang 

 

Penilaian rata – rata dari komponen kelayakan isi  = 73 

Presentase keidealan  (P) = 
  

  
 × 100 % 

Sehingga komponen kelayakan isi termasuk dalam kategori Sangat Baik 

dengan presentase keidealan 79,35 % 

2. Komponen kebahasaan 

a. Jumlah indikator = 5 

b. Skor tertinggi ideal = 5 × 4 = 20 

c. Skor terendah ideal = 5 × 1 = 5 

d. Mi = 
 

 
 × (20 + 5) = 12,5 

e. SBi = 
 

 
 × (20 - 5) = 2,5 
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Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Kebahasaan 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1  ̅  ≥ 15 Sangat Baik 

2 12,5  ≤   ̅  <  15 Baik 

3 10  ≤   ̅  <  12,5 Kurang 

4  ̅  <  10 Sangat Kurang 

 

Penilaian rata – rata dari komponen kebahasaan  = 15,33 

Presentase keidealan  (P) = 
     

  
 × 100 % 

Sehingga komponen kebahasaan termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan 

presentase keidealan 76,65 % 

3. Komponen penyajian 

a. Jumlah indikator = 4 

b. Skor tertinggi ideal = 4 × 4 = 16 

c. Skor terendah ideal = 4 × 1 = 4 

d. Mi = 
 

 
 × (16 + 4) = 10 

e. SBi = 
 

 
 × (16 - 4) = 2 

Tabel Kategori Penilaian Ideal Komponen Penyajian 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1  ̅  ≥ 12 Sangat Baik 

2 10  ≤   ̅  <  12 Baik 

3 8  ≤   ̅  <  10 Kurang 

4  ̅  <  8 Sangat Kurang 

Penilaian rata – rata dari komponen penyajian  = 13 

Presentase keidealan  (P) = 
  

  
 × 100 % 
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Sehingga komponen Penyajian termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan 

presentase keidealan  81,25 % 

4. Keseluruhan Komponen 

a. Jumlah indikator = 32 

b. Skor tertinggi ideal = 32 × 4 = 128 

c. Skor terendah ideal = 32 × 1 = 32 

d. Mi = 
 

 
 × (128 + 32) = 80 

e. SBi = 
 

 
 × (128 - 32) = 16 

Tabel Kategori Penilaian bahan ajar matematika berbasis kontekstual 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori 

1  ̅  ≥ 96 Sangat Baik 

2 80  ≤   ̅  <  96 Baik 

3 64  ≤   ̅  <  80 Kurang 

4  ̅  <  64 Sangat Kurang 

Penilaian rata – rata dari keseluruhan komponen  = 101,33 

Presentase keidealan  (P) = 
      

   
 × 100 % 

Sehingga bahan ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan metode group 

investigation termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan presentase 

keidealan 79,16 % 
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Secara umum penilaian kualitas bahan ajar Matematika Berbasis Kontekstual 

dengan metode Group Investigation bisa dilihat dalam tabel berikut: 

No Penilai Hasil Penilaian Komponen Total 

isi bahasa penyajian 

1 Validator I 70 15 13 98 

2 Validator II 73 15 12 100 

3 Validator III 76 16 14 106 

jumlah 219 46 39 304 

rata-rata 73 15,33 13 101,33 

presentase keidealan 79,35 %     76,65 % 81,25 % 79,16% 

kategori Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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Perhitungan Skor Angket Respon Siswa 

Skor skor angket respon diolah melalui tahapan-tahapan berikut:  

1. Menentukan skor maksimal  

Skor maksimal = ∑              × skor tertinggi 

                         = 15 × 4 

                         = 60 

2. Menentukan skor minimal 

Skor maksimal = ∑              × skor terendah 

                         = 15 × 1 

                         = 15 

3. Menentukan nilai median 

Median = 
                           

 
 

              = 
     

 
 

              = 37,5 

4. Menentukan nilai kuartil 1 

Kuartil 1  = 
                   

 
 

                = 
        

 
 

                = 26,25 

5. Menentukan nilai kuartil 3 

Kuartil 3  = 
                    

 
 

                = 
         

 
 

                = 48,75 
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6. Membuat  skala  yang  menggambarkan  skor  minimal,  nilai  kuartil  1,  nilai 

median, nilai kuartil 3, dan skor maksimal. 

 

 

 

     15                             26,25                          37,5                           48,75                           60 

7. Membuat  tabel  distribusi  frekuensi  respon  siswa  terhadap  bahan ajar 

matematika berbasis kontekstual dengan metode Group Investigation. 

Table distribusi frekuensi 

Kategori Respon Kategori Skor 

Respon Sangat Positif 48,75 ≤  x < 60 

Respon Positif         37,5 ≤  x < 48,75 

Respon Negatif      26,25 ≤  x < 37,5 

Respon Sangat Negatif             15 ≤  x < 26,25 

 

8. Mendeskripsikan  nilai  rata-rata  hasil  angket  yang  diperoleh  dengan  tabel 

distribusi frekuensi.  

Berdasarkan  pada  lampiran  2.1.,  nilai  rata-rata  hasil  angket  respon  yang 

diperoleh adalah 47,74 , maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap 

bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan metode Group Investigation 

adalah positif. 
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Hasil Uji Coba Soal Posttest 

No.absen Nama siswa soal 1 soal 2 soal 3 soal 4 total nilai 

1 Ahmad Rizal Attaki 8 3 2 7 20 51.28 

2 Ahmad Zainul Arifin 8 10 2 9 29 74.36 

3 Ainun Nisa Nurul 8 4 2 11 25 64.10 

4 Anavia Maynanda Adisty 7 8 2 0 17 43.59 

5 Ayu Krismonica o.r 9 11 3 10 33 84.62 

6 Diah Elly Pupasari 8 10 1 8 27 69.23 

7 Eksanti Wahyu Sri Widayati 9 10 2 9 31 76.92 

8 Fauziyati Munaayah 8 10 3 3 24 61.54 

9 Johan Kusuma Atmaja 9 3 2 2 16 41.03 

10 Laily Nur Khotimah 8 10 2 10 30 76.92 

11 Andika Pratama 7 4 2 0 13 33.33 

12 Muhammad Ainun Najib 7 3 1 7 18 46.15 

13 Nanang Kosim 6 4 2 0 12 30.77 

14 Nazula Nurul Sholikhah 7 11 2 10 30 76.92 

15 Norma Febriana 8 11 2 9 30 76.92 

16 Norma Febriani 6 11 2 11 30 76.92 

17 Rhima Ziyadatunnida 9 4 2 11 26 66.67 

18 Selly Rochmawati 9 11 2 11 33 84.62 

19 Setyawan Jodi 8 10 2 10 30 76.92 

20 Tesa Sri Rahayu 8 11 1 11 31 79.49 

21 Sujatmiko 9 4 2 1 16 41.03 

22 Shoimatul Laily 9 11 2 9 31 79.49 

23 Tyas Nur Annisa 3 9 2 8 22 56.41 

24 Yusuf Abdurohman 9 4 2 8 23 58.97 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MENGGUNAKAN ALPHA  

 

Reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam 

bahasa Inggris, berasal dari kata asal reliable yang artinya dapat dipercaya. Tes 

tersebut dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila 

diteskan berkali-kali (Arikunto, 2012: 74). Analisis reliabilitas ini untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas instrumen kemampuan pemecahan masalah. 

Perhitungan reabilitas instrumen ini berdasarkan hasil uji coba instrumen 

pemecahan masalah siswa. Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran. Rumus 

perhitungan yang digunakan yaitu rumus Alpha sebagai berikut (Arikunto, 2012: 

122): 

    (
 

(   )
)(  

∑  
 

   
) 

dan perhitungan dengan bantuan SPSS 16.0. 

Berikut kriteria reabilitas tes menurut 

Ringkasan reliabilitas  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.446 4 

 

 

Interpretasi Output 

Berdasarkan tabel Reliability Statistics terlihat bahwa nilai alpha 0,446 sehingga 

masuk pada kriteria cukup reliabel. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

posttest kemampuan pemecahan masalah cukup reliabel. 
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PERHITUNGAN DAYA BEDA INSTRUMEN POST-TEST  

Perhitungan daya beda instrumen ini berdasarkan hasil uji coba 

instrumen post-test. Rumus perhitungan yang digunakan yaitu perhitungan dengan 

bantuan Microsoft Exel.Untuk menguji daya pembeda soal bentuk uraian, perlu 

ditempuh langkah-langkah berikut ini (Arifin, 2009: 133). 

a. Menghitung jumlah skor tiap siswa. 

b. Mengurutkan skor soal mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 

c. Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah siswa banyak 

(di atas 30) dapat ditetapkan 27%. 

d. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

   
 ̅    ̅  

         
 

Keterangan: 

DP  = daya pembeda 

 ̅    = rata-rata kelompok atas 

 ̅    = rata-rata kelompok bawah 

Skor Maks = skor maksimum 

e. Membandingkan daya pembeda dengan kriteri berikut: 

0,40 ke atas = sangat baik 

0,30 – 0,39 = baik 

0,20 – 0,29 = cukup, soal perlu perbaikan 

0,19 ke bawah = kurang baik, soal harus dibuang 

Hasil Perhitungan  Daya Beda 

 No Soal 

 1 2 3 4 

X atas 8.43 10.71 2.00 10.00 

X bawah 7.57 4.14 1.86 2.43 

Skor 

Maksimal 

9 11 8 11 

DP 0.10 0.60 0.02 0.69 
Kurang Baik Sangat Baik Kurang Baik Sangat Baik 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN INSTRUMEN POST TEST 

KEMAMPUAN PEMACAHAN MASALAH 

Perhitungan tingkat kesukaran instrumen ini berdasarkan hasil uji coba 

instrumen soal post-test. Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran. Rumus 

perhitungan yang digunakan yaitu dan perhitungan dengan bantuan Microsoft 

Exel. Berikut langkah-langkah perhitungan yang digunakan (Arifin, 2009: 135). 

a. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus 

Rata-rata    
                           

            
 

b. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

Tingkat Kesukaran   
         

                       
 

c. Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut 

0,00 – 0,30   = sukar 

0,31 – 0,70  = sedang 

0,71 – 1,00   = mudah 

 No Soal 

 1 2 3 4 

Jumlah     

rata-rata 7.79 7.79 1.96 7.29 

Skor 

Maksimal 

9 11 8 11 

TK 0.87 0.71 0.24 0.66 
Mudah Mudah Sukar Sedang 

 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa soal no.1 dan no.2 termasuk 

dalam kategori mudah, soal no.3 masuk kategori sukar dan soal no.4 masuk pada 

kategori sedang, semua nomor butir digunakan untuk instrument tes kemampuan 

pemecahan masalah. Hal tersebut berdasarkan pendapat Azwar dan Suryabrata 

(dalam suwarto, 2007: 170) parameter-parameter item seperti indeks kesukaran 

(tingkat kesukaran) dan indeks deskriminasi (daya beda) merupakan karakteristik 

yang bergantung pada kelompok sampel yang digunakan untuk menghitungnya. 

Jika kelompok uji tes memiliki kemampuan tinggi maka indeks kesukaran butir 
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tes akan rendah. Namun sebaliknya, jika kelompok uji tes memiliki kemampuan 

yang rendah maka, indeks kesukaran butir tes akan tinggi. Demikian juga pada 

karakteristik butir tes lain. Sehingga nilai karakteristik soal akan dipengaruhi oleh 

tingkat kemampuan satu kelompok peserta tes. Sedangkan untuk reliabilitas sudah 

cukup reliabel. 
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Hasil PRE TEST 

No Nama soal 1.a soal 1.b soal 2 soal 3 soal 4 jumlah skor nilai 

1 AGUSTIN HANDAYANI 2 0 3 0 0 5 9.43 

2 AISYAH MARFUATUN 4 1 2 0 0 7 13.21 

3 AJENG FITRI ASTARI 1 1 3 1 0 6 11.32 

4 ALAN SATRIYANA 3 0 0 5 0 8 15.09 

5 ANJINI SYAROFA 7 1 0 0 0 8 15.09 

6 BUNGA OKTAVIA 0 0 0 4 0 4 7.55 

7 DHARA MUTIARA B 4 1 3 1 0 9 16.98 

8 DITA RAHMAWATI 3 0 0 3 0 6 11.32 

9 FIRRA AYU NOVITASARI 1 0 3 0 0 4 7.55 

10 HANDIKA ANDREANSYAH 1 1 1 0 0 3 5.66 

11 INDAH NOVITASARI 2 0 0 0 0 2 3.77 

12 INTANIA ARUM WANGI I 4 0 0 2 0 6 11.32 

13 ISMA HERIKA AMELIA 2 0 0 1 0 3 5.66 

14 KELVIN SETYO NUGROHO 1 1 0 0 0 2 3.77 

15 LIANY RAHMA PERTIWI 2 0 1 0 1 4 7.55 

16 MUHAMMAD FATONI 0 0 0 5 3 8 15.09 

17 MUHAMMAD WACHID J 1 0 0 0 0 1 1.89 

18 NAUFAL FADHIL RAHMAN 3 0 0 0 0 3 5.66 

19 OKKI KRISTINAWATI 3 0 0 3 0 6 11.32 

20 RAHMANI HUSNA 1 1 2 2 0 6 11.32 

21 RAHMAT NUR SYAIFUDIN 0 0 0 3 0 3 5.66 

22 RAMADHANI AGUNG N 1 1 0 2 0 4 7.55 

23 
RIANA OKTA 
MAYANGSARI 3 2 3 0 0 8 15.09 

24 ROHMAD DWI NUGROHO 3 0 0 5 3 11 20.75 

25 LUTHFI REZA PAHLEFI 0 0 0 5 3 8 15.09 
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Hasil Posttest 

NAMA SISWA soal1 soal 2 soal 3 soal 4 total nilai keterangan 
AGUSTIN HANDAYANI 9 11 8 10 38 97.44 Tuntas 
AISYAH MARFUATUN 9 3 8 10 30 76.92 Tuntas 

AJENG FITRI ASTARI 9 11 8 10 38 97.44 Tuntas 
ALAN SATRIYANA 9 9 7 10 35 89.74 Tuntas 
ANJINI SYAROFA 9 11 8 10 38 97.44 Tuntas 

BUNGA OKTAVIA 3 11 2 3 19 48.72 Tidak Tuntas 
DHARA MUTIARA B 9 10 7 8 34 87.18 Tuntas 
DITA RAHMAWATI 9 9 7 10 35 89.74 Tuntas 

FIRRA AYU NOVITASARI 9 10 7 9 35 89.74 Tuntas 
HANDIKA ANDREANSYAH 9 3 8 6 26 66.67 Tidak Tuntas 
INDAH NOVITASARI 3 5 3 3 14 35.90 Tidak Tuntas 
INTANIA ARUM WANGI I 9 4 3 7 23 58.97 Tidak Tuntas 

ISMA HERIKA AMELIA 9 4 3 6 22 56.41 Tidak Tuntas 

KELVIN SETYO NUGROHO 9 5 8 9 31 79.49 Tuntas 

LIANY RAHMA PERTIWI 4 11 8 9 32 82.05 Tuntas 
MUHAMMAD FATONI 9 5 6 10 30 76.92 Tuntas 

MUHAMMAD WACHID J 9 4 8 6 27 69.23 Tidak Tuntas 
NAUFAL FADHIL RAHMAN 8 4 0 3 15 38.46 Tidak Tuntas 

OKKI KRISTINAWATI 9 9 8 9 35 89.74 Tuntas 

RAHMANI HUSNA 9 10 8 10 37 94.87 Tuntas 

RAHMAT NUR SYAIFUDIN 9 11 8 9 37 94.87 Tuntas 
RAMADHANI AGUNG N 7 4 7 6 24 61.54 Tidak Tuntas 
RIANA OKTA MAYANGSARI 9 10 8 9 36 92.31 Tuntas 

ROHMAD DWI NUGROHO 9 5 7 10 31 79.49 Tuntas 
LUTHFI REZA PAHLEFI 9 10 7 10 36 92.31 Tuntas 
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Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan Metode 

Group Investigation (GI) untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa SMP/MTs pada materi garis singgung lingkaran dapat 

terselesaikan. Dengan adanya bahan ajar ini, penyusun berharap agar 

siswa lebih terbantu dalam mempelajari materi garis singgung lingkaran 

sehingga mampu dalam memecahkan masalah matematika. 

Bahan ajar matematika ini disusun berdasarkan tujuh komponen 

utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu : konstruktivisme, 

penemuan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan 

penilaian sebenarnya. Bahan ajar matematika berbasis kontekstual ini 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas digunakan dengan metode 

Group Investigation (GI) sehingga dapat melatih siswa aktif dalam 

belajar berdiskusi dengan kelompok dan dapat menghargai pendapat 

orang lain. 

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

pengembangan bahan ajar matematika di masa yang akan datang. Terima 

kasih atas semua dukunganya dan selamat belajar. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

Yogyakarta, 10 Januari 2014  

 

 

 

 

Penyusun 

 

ii 



 

 

Halaman judul .....................................................................................................................................  i 

Kata Pengantar ...................................................................................................................................  ii 

Daftar isi .............................................................................................................................................  iii   

Kompetensi ..........................................................................................................................................  iv     

Petunjuk Penggunaan ........................................................................................................................  v    

A. Sifat Garis Singgung Lingkaran ............................................................................................  1   

1. Permasalahan  ......................................................................................................................  1 

2. Tugas siswa ..........................................................................................................................  4 

3. Latihan 1 ................................................................................................................................  5 

B. Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran ............................................................  7 

1. Permasalahan  ......................................................................................................................  7 

2. Tugas siswa ..........................................................................................................................  8 

3. Latihan 2 ...............................................................................................................................  12 

C. Garis Singgung Persekutuan Dalam dua Lingkaran..........................................................  14 

1. Permasalahan .......................................................................................................................  14 

2. Tugas siswa ..........................................................................................................................  15 

3. Latihan 3 ...............................................................................................................................  16 

D. Lingkaran luar Segitiga ...........................................................................................................  18 

1. Permasalahan .......................................................................................................................  18 

2. Tugas siswa ..........................................................................................................................  20 

3. Latihan 4 ...............................................................................................................................  22 

E. Lingkaran Dalam Segitiga .......................................................................................................  24 

1. Permasalahan .......................................................................................................................  24 

2. Tugas siswa ..........................................................................................................................  26 

3. Latihan 5 ...............................................................................................................................  27 

Rangkuman Materi .............................................................................................................................  29 

Daftar pustaka ...................................................................................................................................  31 

iii 



 

 

 

BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP 

INVESTIGATION (GI) UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

 

 

Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

 

 

Kompetensi Dasar : 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

 

Indikator : 

4.4.1 Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran 

4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

4.4.3 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.5 Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

    

 

Indikator : 

4.5.1 Menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga 

4.5.2 Menentukan jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga 

iv 



# Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar # 

Cermatilah gambar dibawah ini dan kegiatan apa yang harus dilakukan oleh siswa. 

 

 

gambar spongebob dalam bahan ajar menunjukan kepada 

siswa bahwa pada pertemuan kali ini materi yang akan 

dipelajari sesuai dengan kompetensi pembelajaran seperti 

yang ada di bahan ajar.  

 

gambar diskusi menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran 

dilakukan secara diskusi kelompok dengan menginvestigasi 

topik permasalahan untuk dicari penyelesaianya kemudian 

siswa diharapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

 gambar face tersebut menunjukan kepada siswa untuk 

melakukan suatu kegiatan yang nantinya digunakan untuk 

menyelesaikan topik permasalahan yang ada di awal 

pembelajaran. 

 

gambar melukis menunjukan kepada siswa bahwa kegiatan 

yang dilakukan yaitu berupa melukis garis singgung lingkaran, 

lingkaran luar segitiga dan lingkaran dalam segitiga. 

 gambar tugas siswa tersebut menunjukan kepada siswa untuk 

menyelesaikan topik permasalahan dapat dilakukan dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bahan 

ajar. 

 gambar latihan soal tersebut menunjukan kepada siswa untuk 

mengerjakan latihan yang berupa soal pemecahan masalah. 

Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa telah 

menguasai materi dengan baik atau belum 

 

“Selamat belajar kawan” 

Latihan 

Yuuk… 

 

Soal 

latihan: 

 

Soal 

latihan: 

 

v 
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Kompetensi Dasar : 

- 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

Indikator : 

- 4.4.1 Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah 

titik di luar lingkaran  

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok 

kalian ! 

 

 

Permasalahan : 

Tono memiliki kolam ikan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 m seperti pada gambar 

di bawah ini. Di tengah-tengah kolam tersebut terdapat lampu hias, karena lampu 

tersebut rusak Tono akan mengganti dengan lampu yang baru. Untuk mengganti lampu 

hias tersebut Tono bisa melewati dua pintu kolam yang ada di kiri dan kanan kolam, bila 

diketahui jarak lampu hias dengan Tono adalah 13 m. Dapatkah kamu menentukan jarak 

yang ditempuh Tono menuju pintu kiri (B) maupun pintu kanan (A) ? 

 

 

 

 

A. SIFAT GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas  

ikutilah petunjuk dan jawablah pertanyaan 

yang ada pada halaman selanjutnya 
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KEGIATAN SISWA  

Kegiatan : Menggeser lidi sebagai pengganti garis yang memotong lingkaran. 

Tujuan    : Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat  

               dan garis singgung lingkaran 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

Langkah-langkah  : 

a. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm.  

b. Tarik garis AB dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran tersebut.  

c. Tarik garis PQ dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran  dan tegak 

lurus dengan garis AB.  

d. Buat garis k  yang berhimpit dengan diameter PQ. 

e. Ambil sebatang lidi letakan ada posisi garis k lalu geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 

cm sebagai posisi (i) dan tegak lurus dengan diameter AB kemudian buatlah garis l  

yang memotong lingkaran di titik C dan titik D 

f. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (i) ke posisi (ii) dan buatlah garis m  

yang memotong lingkaran di titik E dan titik F. 

g. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (ii) ke posisi (iii) dan buatlah garis n 

yang memotong lingkaran di titik B.  

h. Dengan menggunakan busur derajat ukurlah besar sudut yang dibentuk oleh 

perpotongan garis n dengan jari-jari lingkaran OB. 

 

 

i.  
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 KEGIATAN SISWA  

Langkah-langkah melukis garis singgung : 

1. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm. Hubungkan O 

dengan titik T yang terletak di luar lingkaran dengan panjang OT 5 cm.  

2. Buat titik M sebagai titik tengah garis OT sehingga panjang OM = panjang MT. 

3. Buatlah busur lingkaran dengan pusat  M dan jari-jari  OM sehingga memotong 

lingkaran dengan pusat O di titik A dan B. 

4. Hubungkan  titik A dengan T dan  titik B dengan T sehingga diperoleh AT dan 

BT, yaitu pasangan garis singgung yang melalui titik T. 

 

 

 

Kegiatan : Melukis Garis Singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran . 

Tujuan    : Mengetahui garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik diluar  

                 lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

“Ada berapa garis singgung lingkaran yang dapat kamu 

buat ? Apa panjang kedua garis singgung tersebut sama ? 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

AT merupakan panjang garis singgung lingkaran, AO = jari-jari dan OT = jarak 

antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran.  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Berapakah besar ∠ OAT ? 

2. Berbentuk bangun apakah segitiga OAT ? 

3. Bagaimana cara mencari panjang AT ? 

 

 

 

. 

 

Setelah kita berhasil menemukan rumus untuk menghitung panjang garis 

singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik diluar lingkaran, kita 

dapat menggunakan rumus tersebut untuk menghitung jarak antara Tono 

dengan pintu kanan maupun pintu kiri kolam tersebut ? 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Doraemon dan Chiki sangat senang bermain jungkat-jungkit yang dipasang pada 

poros berbentuk lingkaran. Bila jari-jari lingkaran adalah 6 dm dan jarak antara 

Doraemon dan titik pusat lingkaran tersebut adalah 10 dm. Berapakah  panjang 

papan jungkat-jungkit tersebut ? 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Tentukan jarak antara titik pusat isolasi (titik 

O) dengan pemotong isolasi (titik B) bila 

diketahui jari-jari isolasi adalah 8 cm dan 

panjang AB adalah 15 cm? 

 

Soal 1 

Soal 2 
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Perhatikan gambar di samping ! 

Pelek sebuah mobil yang dikaitkan pada paku dengan 

menggunakan tali. Jika jarak antara paku dengan pusat pelek 

tersebut adalah 25 cm dan besar sudut AOB = 1200. Berapa 

panjang tali yang digunakan untuk mengaitkan pelek tersebut 

bila diketahui jari-jari pelek ban mobil adalah 15 cm ? 

 

 

 
Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Spongebob sedang menarik sebuah benda dengan menggunakan katrol, bila jarak antara 

benda dengan titik pusat katrol adalah 10 cm dan jarak antara titik pusat katrol dengan 

tangan kanan Spongebob adalah 17 cm . Berapa panjang tali yang digunakan Spongebob 

untuk menarik benda tersebut bila jari-jari katrol 8 cm dan besar ∠ BOC = 1500 ?  

 

Komentar guru untuk siswa: 

Soal 3 

Soal 4 
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Kompetensi Dasar: 

- 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

Indikator : 

- 4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

Permasalahan 1: 

Tomi akan mengganti rantai sepeda motornya yang putus. Agar mendapat panjang rantai 

yang sesuai, Tomi melakukan pengukuran pada kedua roda gigi sepeda motornya terlebih 

dahulu. Ternyata, jari-jari roda gigi pertama (AP) 8 cm dan jari-jari roda gigi kedua 

(BQ) adalah 3 cm. Kemudian Tomi juga mengukur jarak antara kedua gigi roda (PQ) 

tersebut 50 cm. (lihat sketsa berikut). 

 

Tentukan panjang rantai yang diperlukan Tomi !  

 

B. GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LUAR DUA LINGKARAN 
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Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Pada gambar tersebut AB merupakan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran, AP merupakan jari-jari gir depan = R dan BQ merupakan jari-jari gir 

belakang = r, maka berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan jari-

jari R? 

2. Bila FQ tegaak lurus dengan AP. Berapakah panjang FP? 

3. Berbentuk apakah bangun AFQB? 

4. Apakah FQ sejajar dengan garis  AB? Mengapa? 

5. Termasuk jenis segitiga apakah, PFQ ? Mengapa? 

6. Hitunglah panjang FQ?  

7. Apakah FQ dan AB memiliki panjang yag sama? Dapatkah kamu menulis bentuk umum 

cara mencari panjang AB? 

 

 

 

Setelah kalian berhasil menemukan rumus panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran, gunakan rumus tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan rantai sepeda motor milik Tomi 
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Permasalahan 2 : 

Rio memiliki 3 buah bearing (laher) berbentuk tabung dengan panjang diameter 7 cm. Rio 

akan mengikat ketiga bearing (laher) dengan dua cara : 

Cara 1: 

 

 

Cara 2: 

 

 

 

Berapa panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat 3 buah bearing (laher) 

dengan cara 1? Apakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah bearing 

(laher) dengan cara 1 dan cara 2 memiliki panjang yang sama? Jelaskan !   

 

Agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan di atas ikutilah 

petunjuk dan jawablah pertanyaan pada halaman selanjutnya 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tiga buah lingkaran yang berjari-jari sama, yaitu r, dililit 

secara horizontal dengan sebuah sabuk. Akibatnya, tiga lingkaran tersebut saling 

bersinggungan  dengan garis singgung AB, BC, DE, dan EF.  Berapakah panjang sabuk 

lilitan minimal yang menghubungkan ketiga lingkaran tersebut ? 

Agar kamu dapat memecahkan permasalahan diatas jawabalah pertanyaan berikut ini ! 

1. Berapakah panjang AB ? 

2. Berapakah panjang BC ? 

3. Berapakah panjang busur CD ? 

4. Berapakah panjang DE ? 

5. Berapakah panjang EF ? 

6. Berapakah panjang busur FA ? 

7. Berapakah panjang sabuk lilitan ? 

Berapakah banyaknya garis singgung 

yang terjadi akibat lilitan sabuk ? 

Apakah sama dengan angka yang muncul 

pada rumus yang kamu temukan? 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

Perhatikan gambar tersebut! Tiga buah lingkaran yang berjari-jari sama, yaitu  r, dililit 

dengan sebuah sabuk. Akibatnya, tiga lingkaran tersebut saling bersinggungan, dengan 

garis singgung AB, CD, dan EF. Agar kalian dapat menentukan panjang sabuk lilitan 

minimal yang menghubungkan tiga lingkaran tersebut. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Berbentuk apakah Δ PQR ?  

2. Berapakah besar ∠ QRP ?  

3. Berapakah besar ∠ PRF ?   

4. Berapakah besar ∠ FRA ?                 

5. Berapakah besar busur  FA ?   

6. Berapakah besar busur  BC ?   

7. Berapakah besar busur  ED ?   

8. Berapakah panjang sabuk lilitan minimal ? 

 

 

 

Coba kalian bandingan dengan permasalahan sebelumnya , kemudian 

tentukan rumus untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal dan 

selesaikan permasalahan beraing (laher) milik Rio! 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Pak Andre memiliki mesin penggiling tepung seperti pada gambar di bawah ini. Panjang 

jari-jari kedua lingkaran tersebut masing-masing adalah 12 cm dan 2 cm, jarak kedua 

pusatnya 26 cm, dan besar ∠ APB = 1600. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut ! 

 

 

Soal 1 

Gambar berikut adalah 3 buah botol minuman dengan panjang diameter masing-masing 

14 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah botol minuman tersebut !  

Soal 2 
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 Pada gambar berikut, gir depan dan gir belakang berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 

cm, jarak kedua pusatnya 13 cm, dan besar ∠ MPK = 1500. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua gir tersebut ! 

 

 

Soal 3 

Gambar berikut adalah 4 buah kaleng cat semprot dengan diameter masing-masing 7 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 4 buah kaleng cat semprot 

tersebut ! 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 
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Kompetensi Dasar: 

- 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

Indikator : 

- 4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

Permasalahan : 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Andi memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam yang besar dengan luas 78,5 

m2 digunakan untuk memelihara ikan lele dan kolam yang kecil dengan luas 50,24 m2 

digunakan untuk memelihara ikan mas. Setiap sore hari Andi selalu memberi makan ikan 

tersebut. Berapa jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam 

ikan mas bila jarak kedua titik pusat kolam tersebut 15 m?  

 

 

 

C. GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN DALAM DUA LINGKARAN 
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Agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, perhatikan gambar dibawah ini 

dan jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawahnya ! 

 

1. Berapa besar sudut yang dibentuk antara garis CD dengan jari-jari R? Mengapa? 

2. CD dan EB merupakan dua garis yang sejajar. Berapa panjang CE? 

3. Berapa panjang AE? 

4. Termasuk jenis segitiga apakah, AEB? 

5. Bagaimana kamu mencari panjang EB? 

6. Apakah EB dan CD memiliki panjang yang sama? Dapatkah kamu menulis bentuk 

umum mencari panjang CD?  

 

 

 

 

 

Coba kalian bantu menyelesaikan 

permasalahan kolam milik Andi ? 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Pak Suyadi memiliki 2 buah kolam ikan 

berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki 

lampu hias yang berada di tengah-tengah 

kolam besar maupun kolam kecil. Jarak antara 

kedua lampu hias (PQ) adalah 25 m.  

 Selain itu , kolam tersebut memiliki tempat untuk memberi makan ikan. Jarak antara 

kedua tempat pemberian pakan ikan antara kolam besar dengan kolam kecil (AB) adalah 

20 m. Berapakah perbandingan luas kolam ikan tersebut jika diketahui kolam kecil 

memiliki panjang jari-jari 6 m?. 

 

Soal 1 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Pada gambar tersebut bumi dan bulan memiliki 2 garis singgung persekutuan yaitu garis 

persekutuan dalam dan luar lingkaran. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm 

dan jarak titik pusat bumi ke titik pusat bulan adalah 30 cm. Berapak panjang garis 

singgung persekutuan dalam bumi dan bulan bila diketahui jari-jari bulan adalah 4 cm ! 

 

Soal 2 
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Perhatikan  gambar di bawah ini ! 

 

Goku sedang mengangkat sebuah benda dengan 

menggunakan dua buah katrol yaitu katrol 

tetap dan katrol bergerak seperti pada gambar 

di samping. Bila jarak kedua titik pusat katrol 

17 cm dan panjang garis singgung persekutuan 

dalam katrol tersebut adalah 15 cm. Tentukan 

jari-jari katrol bila diketahui katrol tersebut 

memiliki jari-jari yang sama! 

 

 

Soal 3 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Sebuah koper ditarik dengan menggunakan 3 buah katrol yaitu 2 katrol tetap dan 1 

katrol bergerak. Bila katrol tersebut memiliki panjang jari-jari sama yaitu 15 cm dan 

panjang garis singgung persekutuan dalam (panjang AB) adalah 40 cm. Berapa jarak 

kedua titik pusat katrol A dengan katrol B? 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 
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Kompetensi Dasar:  

4.5      Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

Indikator : 

4.5.1 Menentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

Permasalahan : 

Amir, Bunga, dan Cintya adalah siswa-siswi di salah satu sekolah menengah pertama di 

Kota Surabaya. Pada akhir pekan, mereka berencana akan pergi berlibur bersama di 

suatu tempat di kota itu. Sebelum menuju ke tempat liburan tersebut, mereka akan 

bertemu di suatu tempat sehingga jarak antara rumah mereka sama dari tempat mereka 

akan bertemu. Jarak antara rumah Amir dengan rumah Bunga adalah 13 km, jarak antara 

rumah Bunga dengan rumah Cintya adalah 14 km dan jarak antara rumah Amir dengan 

rumah Cintya adalah 15 km. Apabila rumah mereka ditunjukkan oleh peta di bawah ini, 

dapatkah kita menentukan tempat mereka akan bertemu dan berapakah jarak tempat 

pertemuan mereka dengan rumah mereka masing-masing?  

 

D. LINGKARAN LUAR SEGITIGA 

 



                     Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Invetsigation 

(GI)  
  
 

KEGIATAN SISWA  

 

Kegiatan : Melukis Lingkaran Luar Segitiga 

Tujuan    : Mengetahui lingkaran luar segitiga merupakan lingkaran yang terletak di  

                 luar segitiga dan  melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

Langkah-langkah melukis lingkaran luar segitiga: 

1. Lukis ∆ ABC , kemudian lukis garis sumbu sisi AB. 

2. Lukis pula garis sumbu sisi BC, sehingga kedua garis sumbu saling 

berpotongan di titik P. 

3. Lukis lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PB. Lingkaran tersebut 

merupakan lingkaran luar ∆ ABC 

 

 Setelah kalian berhasil melukis lingkaran luar segitiga, 

coba kalian kaitkan dengan permasalahan Amir, Bunga 

dan Cintya. Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
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Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Misalkan a, b, dan c  adalah panjang sisi-sisi ∆ ABC, dan t adalah tinggi dari ∆ ABC. 

 

 

 

 

 

 

 Perhatikan ∆ ADC dan ∆ EBC !        

  

 

 

 

 

 

 

jawablah pertanyaan berikut ini dan beri penjelasan ! 

1. Apakah besar ∠ DAC = besar ∠ BEC ? 

2. Apakah besar ∠ CDA = besar ∠ CBE ? 

3. Apakah besar ∠ ACD = besar ∠ ECB ? 

 

 

Karena ∆ ADC dan Δ EBC memiliki besar sudut yang 

sama maka segitiga tersebut sebangun dan memiliki 

panjang sisi yang sebanding 



                     
  

  

 

Perhatikan gambar di bawah ini !   

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Dapatkah kamu membuat perbandingan panjang sisi-sisi ∆ ADC dan Δ 

EBC ? 

2. Tentukan panjang t ? 

3. Tentukan luas ∆ ABC ? 

4. Tentukan rumus jari-jari lingkaran luar segitiga ? 

 

Gunakanlah rumus tersebut untuk menyelesaikan 

permasalahan Amir, Bunga, dan Cintya 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Gambar di samping merupakan gambar dari ikat 

pinggang yang biasa di pakai oleh Tomi.  Kepala ikat 

pinggang tersebut berbentuk lingkaran yang di 

dalamnya terdapat segitiga samasisi. Panjang sisi 

segitiga tersebut adalah   4 cm. Berapakah jari-jari 

lingkaran luar segitiga tersebut ? 

 

 

 

Soal 1 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Gambar di atas merupakan gambar jam berbentuk segitiga sama sisi pada penampang 

menit dan detiknya yang memiliki panjang 2 cm. Berapa keliling lingkaran penampang jam 

tersebut? 

Soal 2 
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Setiap pagi hari Ibu Yuli menyiapkan sarapan buat anaknya. Pagi itu Ibu Yuli menyiapkan 

roti berbentuk segitiga dan di taruh pada piring kecil. Seperti pada gambar berikut : 

 

Bila panjang sisi-sisi roti berbentuk segitiga itu adalah 13 cm, 14 cm, dan 15 cm . 

Berapakah panjang keliling piring yang berbentuk lingkaran tersebut? 

 

 

Soal 3 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Suatu taman kota berbentuk lingkaran seperti 

yang terlihat pada gambar, akan di bangun 

kolam renang berbentuk segitiga ditengah-

tengah taman , bila ukuran kolam renang yang 

akan dibuat adalah 26 m, 28 m dan 30 m. 

Berapa keliling taman kota  berbentuk 

lingkaran tersebut ? 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 
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Kompetensi Dasar : 

     4.5      Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

Indikator : 

4.5.2 Menentukan panjang jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

 

Permasalahan : 

Pak Joko membangun tokonya tepat di tengah-tengah 3 jalan yang membentuk segitiga, 

sehingga jarak antara toko tersebut dengan ketiga jalan yang mengelilinginya adalah 

sama. Panjang ketiga jalan yang mengelilingi toko Pak Joko tersebut secara berturut-

turut adalah 26 meter, 28 meter, dan 30 meter.  

 

Dapatkah kamu menentukan berapa jarak antara toko Pak Joko dengan ketiga jalan 

tersebut ? 

 

E. LINGKARAN DALAM SEGITIGA 
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KEGIATAN SISWA  

 

Kegiatan : Melukis Lingkaran Dalam Segitiga 

Tujuan    : Mengetahui lingkaran dalam segitiga merupakan lingkaran yang terletak di  

                dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

Langkah-langkah melukis lingkaran dalam segitiga: 

- Lukislah sebuah segitiga sebarang, misalkan ΔPQR. Kemudian , lukislah 

garis bagi ∠P. 

- Lukislah garis bagi ∠Q sehingga memotong garis bagi ∠P di titik O. 

- Jari-jari diperoleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik  O ke 

salah satu sisi segitiga. Misalnya OA, tegak lurus PQ. 

- Lukislah lingkaran dengan jari-jari OA dan berpusat di titik O. 

 

 
Setelah kalian berhasil melukis lingkaran dalam 

segitiga, coba kalian kaitkan dengan permasalahan toko 

milik Pak Joko. Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
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Perhatikan ∆ ABC di bawah ini ! 

 

Segitiga ABC dapat dipartisi menjadi 3 buah daerah yang masing-masing berbentuk 

bangun segitiga yang memiliki tinggi berupa jari-jari lingkaran yaitu ∆ AOB, ∆ AOC, dan 

∆ BOC ! 

Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

Berapa Luas ∆ AOB ?  

Berapa Luas ∆ AOC ? 

Berapa Luas ∆ BOC ?  

Berapa Luas ∆ ABC ? 

Tentukan rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga ? 

 

 

 

Gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan 

permasalahan toko milik Pak Joko 

Masih ingatkan bahwa 

s = ½ × keliling segitiga  

s = ½ × (a+b+c) 

 



                     Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Invetsigation 

(GI)  
  
 

Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

 

Suatu taman kota berbentuk segitiga , akan di 

bangun kolam renang berbentuk lingkaran di 

tengah-tengah taman , bila panjang taman 

kota yang membentuk sudut siku-siku 30 m 

dan 40 m. Berapa luas kolam renang yang akan 

dibangun tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Soal 1 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan papan logo Usaha 

Kesehatan Sekolah yang berbentuk segitiga sama sisi. 

Luas papan berbentuk segitiga sama sisi tersebut adalah 

300 cm2. Bila jari-jari lingkaran 10 cm. Berapa panjang 

sisi-sisi segitiga tersebut ? 

 

Soal 2 
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Seorang penggemar bola selalu memliki atribut dari klub yang disukainya seperti gambar 

berikut  

 

Tono sangat mengidolakan klub Chelsea.fc ketika 

menonton chelsea bertanding ia selalu memakai 

slayer. Slayer tersebut berbentuk segitiga sama 

kaki dengan sisi yang sama memiliki panjang 26 cm 

dan sisi yang lainya 48 cm. Berapakah luas logo 

chelsea yang berbentuk lingkaran tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

Soal 3 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan bendera yang digunakan untuk 

lomba lari, berbentuk segitiga siku-siku. Di dalam bendera 

terdapat  tersebut di buat dengan menggunakan papan dari 

kayu. Bila panjang hipotenusnya 10 cm dan panjang salah satu 

sisi 8 cm. Berapa panjang keliling lingkaran lingkaran  

tersebut ? 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 



 

1. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan 

berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. 

2. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran 

tersebut 

3. Menentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik di luar 

lingkaran: 

 

AP = √        

AP = Panjang garis singgung lingkaran  

OP = jarak antara titik pusat dengan 

titik di luar lingkaran 

OA = jari-jari lingkaran 

4. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

 

AD= CB = √           

AD = CB = garis singgung persekutuan luar 

PQ = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

DQ = jari-jari lingkaran kecil 

5. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

 

d = √          

d = garis singgung persekutuan dalam 

p = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

r = jari-jari lingkaran kecil 
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6. Panjang sabuk lilitan minimal yang digunakan untuk mengikat dua lingkaran atau lebih 

dengan jari-jari sama. 

Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd 

7. Menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

r = 
 

 
 

keterangan :   r             = jari-jari lingkaran  

                   s             = setengah keliling segitiga 

                   L            = Luas segitiga ABC 

8. Menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga. 

 

r = 
         

  
 

keterangan :  r            = jari-jari lingkaran  

                     a,b dan c = panjang sisi-sisi segitiga 

                     L            = Luas segitiga ABC 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan Metode 

Group Investigation (GI) untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa SMP/MTs pada materi garis singgung lingkaran dapat 

terselesaikan. Dengan adanya bahan ajar ini, penyusun berharap agar siswa 

lebih terbantu dalam mempelajari materi garis singgung lingkaran sehingga 

mampu dalam memecahkan masalah matematika. 

Bahan ajar matematika ini disusun berdasarkan tujuh komponen 

utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu : konstruktivisme, menemukan, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian sebenarnya. 

Bahan ajar matematika berbasis kontekstual ini dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas digunakan dengan metode Group Investigation (GI) 

sehingga dapat melatih siswa aktif dalam belajar berdiskusi dengan 

kelompok, dapat menghargai pendapat orang lain. 

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi pengembangan 

bahan ajar matematika di masa yang akan datang. Terima kasih atas semua 

dukunganya dan selamat belajar. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

Yogyakarta, 10 Januari 2014  
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BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN METODE 

GROUP INVESTIGATION (GI) UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI GARIS SINGGUNG 

LINGKARAN 
 

 

Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

 

 

Kompetensi Dasar : 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

 

Indikator : 

4.4.1 Menentukan  panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar  lingkaran 

4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

4.4.3 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.5 Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

 

 

Indikator : 

4.5.1 Menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga 

4.5.2 Menentukan jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga 

iv 



 

Pre-test 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 

Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Menggeser lidi sebagai pengganti garis yang 

memotong lingkaran. 

Melukis garis singgung lingkaran melalui satu 

titik di luar lingkaran. 

Menemukan rumus panjang garis singgung 

lingkaran 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sifat garis singgung lingkaran 

1 

Bertanya 
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SIFAT GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 1. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi sifat garis singgung diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

bahan ajar yaitu : 

Tono memiliki kolam ikan berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 5 m seperti 

pada gambar di bawah ini. Di tengah-tengah kolam tersebut terdapat lampu hias, karena 

lampu tersebut rusak Tono akan mengganti dengan lampu yang baru. Untuk mengganti 

lampu hias tersebut Tono bisa melewati dua pintu kolam yang ada di kiri dan kanan kolam , 

bila diketahui jarak lampu hias dan Tono adalah 13 m . Dapatkah kamu menentukan  jarak 

yang ditempuh Tono menuju pintu kiri (B) maupun pintu kanan (A)? 

 

 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

- Menggeser lidi sebagai pengganti garis yang memotong lingkaran. 

- Melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. 

- Menemukan rumus panjang garis singgung lingkaran. 

     (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan tugas yang akan dipelajari)  

 

 

Kegiatan penemuan diawali dengan kegiatan siswa menggeser lidi sebagai pengganti garis 

yang memotong lingkaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan besar sudut yang 

dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

Guru menginstruksikan  kepada siswa agar mengikuti langkah –langkah yang ada pada bahan 

ajar . Langkah-langkah sebagai berikut  : 

a. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm.  

b. Tarik garis AB dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran tersebut.  

c. Tarik garis PQ dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran  dan tegak 

lurus dengan garis AB.  

d. Buat garis k  yang berhimpit dengan diameter PQ. 

e. Ambil sebatang lidi letakan ada posisi garis k lalu geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 

cm sebagai posisi (i) dan tegak lurus dengan diameter AB kemudian buatlah garis l  

yang memotong lingkaran di titik C dan titik D. 

f. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (i) ke posisi (ii) dan buatlah garis m  

yang memotong lingkaran di titik E dan titik F. 

g. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (ii) ke posisi (iii) dan buatlah garis n 

yang memotong lingkaran di titik B.  

h. Dengan menggunakan busur ukurlah besar sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis 

n dengan jari-jari lingkaran OB. 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Setelah melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Bila garis n yang memotong lingkaran di satu titik disebut sebagai garis singgung lingkaran. 

Berapa besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan jari-jari/diameter 

suatu lingkaran? Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan ini? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil menemukan besar 

sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan diameter suatu lingkaran yaitu 90
o
 

mereka membuat kesimpulan bahwa garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari / 

diameter suatu lingkaran yang melalui titik singgungnya. 

 

 

Kegiatan penemuan dilanjutkan dengan kegiatan siswa melukis garis singgung lingkaran 

melalui satu titik di luar lingkaran. Kegiatan ini bertujuan  untuk mengetahui garis singgung 

lingkaran yang melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada 

lingkaran tersebut 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

Guru menginstruksikan kepada siswa agar mengikuti langkah – langkah yang ada pada bahan 

ajar . Langkah-langkah melukis garis singgung sebagai berikut  : 

1. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm. Hubungkan O dengan titik 

T yang terletak di luar lingkaran dengan panjang OT 5 cm.  

2. Buat titik M sebagai titik tengah garis OT sehingga panjang OM = panjang MT. 

3. Buatlah busur lingkaran dengan pusat M dan jari-jari  OM sehingga memotong lingkaran 

dengan pusat O di titik A dan B. 

4. Hubungkan  titik A dengan T dan  titik B dengan T sehingga diperoleh AT dan BT, yaitu 

pasangan garis singgung yang melalui titik T 

. 

Bertanya 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Setelah melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Ada berapa garis singgung lingkaran yang dapat kamu buat? Apa panjang kedua garis 

singgung tersebut sama? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil membuat garis 

singgung mereka mengetahui bahwa panjang garis singgung tersebut sama .  

 

 

Kegiatan penemuan selanjutnya yaitu siswa mencari rumus panjang garis singgung lingkaran 

yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Siswa diminta menjawab pertanyaan-

pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 4 sehingga mereka dapat menemukan rumus 

panjang garis singgung lingkaran 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 

 

1. Berapakah besar sudut OAT? 

Jawab : 90
o
. 

2. Berbentuk bangun apakah segitiga OAT? 

Jawab : segitiga siku-siku 

3. Bagaimana cara mencari panjang AT? 

Jawab : AT
2
 = OT

2
 – AO

2 

                     
AT = √        

Bertanya 

Penemuan Melaksanakan investigasi 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI)  6 
 

Guru meminta siswa untuk menyimpulkan bagaimana rumus menentukan panjang garis 

singgung suatu lingkaran : 

 

 

 

 

 

 

Melalui pertanyaan yang terarah, guru membimbing siswa untuk memahami penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan panjang garis singgung lingkaran yang terdapat dalam bahan 

ajar. 

“Dapatkah kalian menyelesaikan permasalahan Tono dengan rumus yang telah kalian 

temukan? “ 

Hal ini penting ditekankan agar siswa dapat mengkaitkan antara permasalahan Tono dengan 

rumus yang telah mereka temukan. 

 

 

 

Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegitan siswa menemukan besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran 

dengan jari-jari lingkaran 

- Kegiatan siswa melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. 

- Kegiatan siswa menemukan rumus panjang garis singgung lingkaran. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan. 

AT = √        

AT = panjang garis singgung lingkaran 

OT = jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran 

AO = jari-jari lingkaran 

Bertanya 

Menyiapkan laporan akhir 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Tentukan jarak antara titik pusat isolasi (titik O) 

dengan pemotong isolasi (titik B) bila diketahui jari-

jari isolasi adalah 8 cm dan panjang AB adalah 15 cm? 

 

 

 

  

Setelah siswa selesai menyelesaikan permasalahan Tono. Guru meminta satu kelompok untuk 

maju menuliskan jawabanya di papan tulis dan mempresentasikanya. 

Jawaban dari permasalahan Tono adalah sebagai berikut: 

Diketahui : -    Jari-jari (r) = 5 m 

- Jarak Tono dengan lampu hias (p) = 13 m 

Ditanya   :  Jarak yang ditempuh Tono menuju pintu kiri maupun kanan (s) …? 

Jawab      :    s = √       

                        = √       

                        = √       

                        = √    

                         = 12  

Jadi jarak yang ditempuh Tono menuju pintu kiri maupun kanan yaitu 12 m. 

 

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

 

 

 

 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Refleksi 

Soal 1 

Evaluasi 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Doraemon dan Chiki sangat senang bermain jungkat-jungkit yang dipasang pada poros berbentuk 

lingkaran. Bila jari-jari lingkaran adalah 6 dm dan jarak antara Doraemon dan titik pusat 

lingkaran tersebut adalah 10 dm. Berapakah  panjang papan jungkat-jungkit tersebut? 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Diketahui :  Panjang  AB  = 15 cm 

       Jari-jari isolasi (r) = 8 cm 

Ditanya  : jarak antara titik pusat lingkaran dengan pemotong isolasi (s) … ? 

Jawab      :  s = √       

          = √       

                      = √       

                      = √    

                      = 17  

Jadi Jarak antara titik pusat lingkaran dengan pemotong isolasi adalah 17 cm 

Alternatif Penyelesaian 

Soal 2 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

Pelek sebuah mobil yang dikaitkan pada paku dengan 

menggunakan tali. Jika jarak antara paku dengan pusat pelek 

tersebut adalah 25 cm dan besar sudut AOB = 120
0
. Berapa 

panjang tali yang digunakan untuk mengaitkan pelek tersebut 

bila diketahui jari-jari pelek ban mobil adalah 15 cm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 

Diketahui: r = 6 dm  

                 Jarak titik pusat (p) = 10 dm 

Ditanya : panjang papan jungkat-jungkit (s) …? 

Jawab : 

- Mencari panjang garis singgung 

s = √      

  = √       

  = √       

  = √   

  = 8  

Karena panjang papan jungkat-jungkit = 2 x panjang garis singgung = 2 x 8 = 16  

            Jadi, panjang papan jungkat-jungkit adalah 16 dm 
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Diketahui :  

- jarak paku dengan pusat pelek ban mobil (p) adalah 25 cm  

- jari-jari pelek ban mobil adalah 15 cm   

- besar ∠ AOB = 120
o 
 

Ditanya : panjang tali yang digunakan mengikat pelek ban mobil…? 

Jawab  : 

        Panjang tali = panjang PB + panjang busur BA + panjang AP 

Panjang PB 

panjang PB = √      

                    = √        

                    = √        

                    = √     

                     = 20  

 

Panjang busur BA 

Panjang bususr BA = 
       ∠     

     x keliling lingkaran 

                    = 
    

     x 2 π r 

                    = 
 

 
 x 2 x 3,14 x 15 

                    = 62,8  

 

 

Panjang AP 

Panjang AP = panjang PB karena kedunya merupakan garis singgung lingkaran yang 

ditarik dari titik diluar lingkaran sehingga panjangya sama yaitu 20 cm. 

       Panjang tali = panjang PB + panjang busur BA + panjang AP 

                           = 20 + 62,8 + 20 

                           = 102,8  

      Jadi panjang tali yang digunakan untuk mengaitkan pelek ban mobil adalah 102,8 cm. 

 

 

 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui :  

- jarak antara benda dengan pusat katrol adalah 10 cm  

- jarak tangan Spongebob dengan pusat katrol adalah 17 cm  

- jari-jari katrol adalah 8 cm   

- besar sudut BOC = 150
0 

 

Ditanya : Panjang tali yang digunakan Spongebob…? 

 Jawab  :  Panjang tali = panjang AB + panjang busur BC + panjang CD 

Panjang AB = √       

                    = √       

                    = √       

                    = √     

                     = 15  

Panjang busur BC = 
         

     x keliling lingkaran 

                  = 
    

     x 2 π r 

                  = 
 

  
 x 2 x 3,14 x 8 

                  = 20,93  

 

panjang CD = √       

                    = √       

                    = √       

                    = √   

                    = 6  

  

Panjang tali = panjang AB + panjang busur BC + panjang CD 

                    = 15 + 20,93 + 6 = 41,93  

Jadi panjang tali yang digunakan Spongebob adalah 41,93 cm. 

Alternatif Penyelesaian 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

Spongebob sedang menarik sebuah benda dengan 

menggunakan katrol, bila jarak antara benda dengan titik 

pusat katrol adalah 10 cm dan jarak antara titik pusat katrol 

dengan tangan kanan Spongebob adalah 17 cm . Berapa 

panjang tali yang digunakan Spongebob untuk menarik benda 

tersebut bila jari-jari katrol 8 cm dan besar ∠ BOC = 150
0
?  

 

 

 

Soal 4 
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Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Nyata 

Komentar guru untuk siswa: 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 

Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran dan panjang 

sabuk lilitan minimal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

13 

Bertanya 
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GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LUAR DUA LINGKARAN 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 7. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

 

Materi garis singgung persekutuan luar dua lingkaran diawali dengan mengidentifikasi 

permasalahan yang ada pada bahan ajar yaitu : 

Tomi akan mengganti rantai sepeda motornya yang putus. Agar mendapat panjang rantai 

yang sesuai, Tomi melakukan pengukuran pada kedua roda gigi sepeda motornya terlebih 

dahulu. Ternyata, jari-jari roda gigi pertama (AP) 8 cm dan jari-jari roda gigi kedua (BQ) 

adalah 3 cm. Kemudian Tomi juga mengukur jarak antara kedua gigi roda (PQ) tersebut 50 

cm.  

(lihat sketsa berikut). 

 

Tentukan panjang rantai yang diperlukan Tomi! 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam bahan ajar. (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari)  

 

 

Pada kegiatan penemuan ini yang paling esensi adalah siswa dapat menemukan rumus  

menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Siswa diminta menjawab 

pertanyaan-pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 8 sehingga mereka dapat 

menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 

 

1. Pada gambar tersebut AB merupakan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran, AP merupakan jari-jari gir depan = R dan BQ merupakan jari-jari gir 

belakang = r, maka berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan jari-

jari R? 

Jawab : 90
0
 

2. Bila FQ tegak lurus dengan AP. Berapakah panjang FP? 

Jawab : FP = AP – AF = R – r 

3. Berbentuk apakah bangun AFQB? 

Jawab : Persegi panjang 

 

Penemuan Melaksanakan investigasi 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI) 16 
 

4. Apakah FQ sejajar dengan garis  AB? Mengapa? 

Jawab : iya, FQ sejajar dengan garis AB karena AFQB merupakan persegi panjang 

dengan FQ dan AB merupakan sisi yang sejajar dan sama panjang.  

5. Termasuk jenis segitiga apakah, PFQ? Mengapa? 

Jawab : segitiga siku-siku, karena salah satu besar sudutnya 90
o
. 

6. Hitunglah panjang FQ?  

Jawab: FQ = √    –      = √            

7. Apakah FQ dan AB memiliki panjang yang sama? Dapatkah kamu menulis bentuk 

umum cara mencari panjang AB? 

Jawab: iya sama. AB = FQ = √    –      = √            dengan AB = panjang 

garis singgung , R = jari-jari depan dan r = jari-jari belakang 
 

 

Melalui pertanyaan yang terarah, guru membimbing siswa untuk memahami penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang 

terdapat dalam bahan ajar. 

“Bila FQ tegak lurus dengan AP, Dapatkah kalian menentukan berapa panjang FP?” 

Hal ini penting ditekankan agar siswa dapat mengaitkan bahwa FQ dan AB merupakan sisi 

sejajar dari bangun persegi panjang.  

 

 

Rio memiliki 3 buah bearing (laher) berbentuk tabung dengan panjang diameter 7 cm. 

Rio akan mengikat ketiga bearing (laher) dengan dua cara : 

Cara 1: 

 

cara 2 

 

Berapa panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat 3 buah bearing (laher) 

dengan cara 1? Apakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah bearing 

(laher) dengan cara 1 dan cara 2 memiliki panjang yang sama? Jelaskan!   

Bertanya 

Konstruktivisme Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam bahan ajar. (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari)  

 

 

Pada kegiatan selanjutnya siswa mencari rumus panjang sabuk lilitan minimal yang mengikat 

dua buah lingkaran atau lebih. Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyan yang ada 

bahan ajar pada halaman 10  sehingga mereka dapat menemukan rumus panjang sabuk lilitan 

minimal yang mengikat dua buah lingkaran atau lebih. 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah panjang AB? 

Jawab : 2 r 

2. Berapakah panjang BC? 

Jawab : 2 r 

3. Berapakah panjang busur CD? 

Jawab : 
 

 
 × keliling lingkaran = 

 

 
 × 2 π r 

4. Berapakah panjang DE? 

Jawab : 2 r 

5. Berapakah panjang EF? 

Jawab : 2 r 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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6. Berapakah panjang busur FA? 

Jawab : 
 

 
 × keliling lingkaran = 

 

 
 × 2 π r 

7. Berapakah panjang sabuk lilitan? 

             Jawab :    

             =  AB + BC + busur CD + DE + EF + busur FA 

              = 2 r + 2 r + ( 
 

 
 × keliling lingkaran) + 2 r + 2 r + ( 

 

 
 × keliling lingkaran) 

              = 2 r + 2 r + ( 
 

 
 × 2πr) + 2 r + 2 r + ( 

 

 
 × 2πr)      ingat  (d = 2 r) 

             = d + d + (πr) + d + d + (πr) 

             = 4d + 2πr  

               = 4d + πd 

Setelah siswa berhasil menemukan panjang sabuk lilitan minimal tiga buah lingkaran yang 

dengan cara 1, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bahan 

ajar halaman 11 sehingga siswa dapat menemukan rumus menentukan panjang sabuk lilitan 

minimal yang menghubungkan dua lingkaran atau lebih. 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut : 

1. Berbentuk apakah ∆ PQR? 

Jawab : segitiga sama sisi 
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2. Berapakah besar ∠    ? 

Jawab : 60
o
 

3. Berapakah besar ∠    ? 

Jawab : 90
o
 

4. Berapakah besar ∠   A? 

Jawab :  

       ∠ FRA = 360
o
 – (∠ PRF + ∠ QRP + ∠ ARQ) 

                  = 360
o
 – (90

o
 + 60

o
 + 90

o
 ) 

                  = 360
o
 – 240

o 

        = 120
o
 

5. Berapakah panjang busur FA? 

Jawab : busur  FA  = 
    

      × keliling lingkaran =  
 

 
   × 2 π r 

 

6. Berapakah panjang busur BC? 

Jawab : busur  BC  = 
    

      × keliling lingkaran =  
 

 
   × 2 π r 

7. Berapakah panjang busur ED? 

Jawab : busur  ED  = 
    

      × keliling lingkaran =  
 

 
   × 2 π r 

8. Berapakah panjang sabuk lilitan minimal? 

Jawab : 

       =   AB + busur BC + DC + busur DE + EF + busur FA 

       =   AB + busur FA + DC + busur FA + EF + busur FA 

       =   AB + DC + EF + 3 busur FA 

        =   2r + 2r + 2r + ( 3 ×   
 

 
   × 2 π r ) 

        =  d + d + d + 2 π r 

        = 3d + πd 
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Coba kalian bandingkan dengan permasalahan sebelumnya, kemudian tentukan rumus 

untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal? 

Jawab : 

 

  

Terdapat 4 buah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan panjang sabuk 

lilitan minimal yaitu 4d + πd 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Terdapat 3 buah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan panjang sabuk 

lilitan minimal yaitu 3d + πd. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, jika beberapa lingkaran yang berdiameter sama, 

yaitu d, dililit sebuah sabuk sedemikian rupa sehingga saling bersinggungan, dan   

n banyaknya garis singgung yang terjadi akibat lilitan sabuk, maka berlaku rumus : 

 

 

 

 

 

Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd 
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Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegitan siswa menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran.  

- Kegiatan siswa menemukan panjang sabuk lilitan minimal yang mengikat dua lingkaran 

atau lebih dengan jari-jari sama. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 1 dan 2. 

 

 

Setelah siswa berhasil menemukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Guru meminta siswa untuk menyelesaiakan permasalahan 1 dan mempresentasikan di depan 

kelas. 

Diketahui : Jarak kedua titik pusat (PQ) = 50 cm 

                   Jari-jari gir depan (R) = 8 cm 

                   Jari-jari gir belakang (r) = 3 cm 

Ditanya : Tentukan panjang rantai yang diperlukan Tomi …? 

Jawab :  

Panjang tali = panjang AB + panjang busur AC + panjang CD + panjang busur BD 

Panjang AB = √             

                    = √            

Panjang busur AC = 
 

     × keliling lingkaran P  

                                = 
    

    
 × 2 × π × r  

Rumus menentukan panjang sabuk lilitan minimal yaitu 

Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd 

Keterangan :   n = banyak garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

                       d = panjang diameter lingkaran 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Menyiapkan laporan akhir 
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      = √          

      = √        

      = √     

      = 49,75 

                                = 
    

     × 2 × 3,14 × 8  

                                = 35,45 cm 

 

 Panjang busur BD = 
         

     × keliling lingkaran Q  

    =  
            

    
 × 2πr  

                                        = 
    

     × 2 × 3,14 x 3  

   = 5,55  

Karena CD merupakan garis singgung persekutuan dua lingkaran maka panjang CD = 

panjang AB sehingga panjang CD = 49,75 cm    

Panjang rantai yang diperlukan Tomi = panjang AB + panjang busur ASC + panjang CD 

                                                                      + panjang busur BTD. 

                              = 49,75 + 35,45 +49,75 + 5,55 

                              = 140, 5  

      Jadi, panjang rantai sepeda yang diperlukan Tomi adalah 140, 5 cm. 

Setelah siswa berhasil menemukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua 

buah lingkaran atau lebih dengan jari-jari sama. Guru meminta siswa untuk menyelesaiakan 

permasalahan 2 dan mempresentasikan di depan kelas. 

Diketahui : Banyak garis singgung terbentuk oleh sabuk lilitan (n) = 4 

                   Panjang diameter (d) = 7 cm 

Ditanya : Panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1 …? 

Jawab :   Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd  

                                                                = (4 × 7) + ( 
  

 
 × 7 ) 

                                                                = 28 + 22 

                                                                = 50  

Jadi panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1 adalah 50 cm. 
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Setelah mengetahui panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1, selanjutnya guru meminta 

siswa untuk menentukan panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 2. 

Panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 2  

Diketahui : Banyak garis singgung terbentuk oleh sabuk lilitan (n) = 3 

                   Panjang diameter (d) = 7 cm 

Ditanya : panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1 …? 

Jawab : Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd  

                                                              = (3 × 7) + ( 
  

 
 × 7 ) 

                                                              = 21 + 22 

                                                              = 43 cm 

Apakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah bearing (laher) dengan cara 1 

dan cara 2 memiliki panjang yang sama? Jelaskan! 

Jawab: tidak, karena panjang sabuk lilitan minimal dengan cara pertama lebih panjang 

daripada cara kedua. 

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Kunci jawaban 

soal dari latihan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Andre memiliki mesin penggiling tepung seperti pada gambar di bawah ini. Panjang jari-jari 

kedua lingkaran tersebut masing-masing adalah 12 cm dan 2 cm, jarak kedua pusatnya 26 cm, 

dan besar ∠ APB = 160
0
. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut! 

 

 

Soal 1 

Refleksi Evaluasi 
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Diketahui: Jari-jari lingkaran belakang (r) = 2 cm  

                  Jari-jari lingkaran depan (R) = 12 cm  

                  Jarak kedua titik pusat (p) = 26 cm 

                  Besar ∠ APB = 160
0
 

Ditanya : panjang rantai…? 

Jawab : 

Panjang rantai = panjang busur AB + panjang BC + panjang busur CD + panjang AD 

Panjang busur AB = 
∠    

    
   keliling lingkaran P      

                              =  
    

    
   2  × π × r 

                              =  
 

 
   2   3,14   2  

                  = 5,58  

 

Panjang garis BC = √          

                             = √            

                             =  √          

                             = √        

                             = √    

                     = 24  

    

Panjang busur CD = 
∠    

       keliling lingkaran P  

                              = 
           

       2  × π × R 

                              = 
    

       2   3,14   12  

                              = 
 

 
 x 2 x 3,14 x 12 

                              = 41,86  

 

Panjang garis AD 

Garis AD merupakan garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran maka 

panjang AD = panjang BC = 24 cm 

 

Panjang rantai = panjang busur AB + panjang garis BC + panjang busur CD  

                        + panjang garis AD  

Panjang rantai = 5,58 + 24 + 41,86 + 24 

                          = 95,44  

Jadi panjang rantai yang menghubungkan kedua lingkaran 95,44 cm. 

 

 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui :  -     panjang diameter (d)  = 14 cm 

- Banyaknya garis singgung (n) = 3 

Ditanya : panjang tali minimum ... ? 

Jawab :  panjang tali minimum = nd + πd 

                                                  = (2 × 14) + ( 
  

 
 × 14) 

                                                  = 28 + 44  

                                       = 72  cm 

Jadi panjang tali minimum untuk mengikat ketiga botol minuman adalah 72 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar berikut adalah 3 buah botol minuman dengan panjang diameter masing-masing 14 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah botol minuman tersebut!  

 

Soal 2 

Pada gambar berikut, gir depan dan gir belakang berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm, jarak 

kedua pusatnya 13 cm, dan besar ∠ MPK = 150
0
. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua gir tersebut! 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui: Jari-jari gir belakang (r) = 2 cm  

           Jari-hari gir depan (R) = 7 cm  

                 Jarak kedua titik pusat gir (p) = 13 cm 

           Besar ∠ MPK = 150
0
 

Ditanya : Panjang rantai…? 

Jawab : 

Panjang rantai = panjang  MN + panjang busur MK + panjang KL + panjang busur LN 

Panjang garis MN    

MN = √              

       = √           

       =  √         

       = √       

       = √      

       = 12  

Panjang busur MK = 
∠    

       keliling lingkaran P  

                               = 
    

       2  × π × r 

                               = 
 

  
   2   3,14   2  

                           = 5,23  

 

 

Panjang Garis KL merupakan 

garis singgung persekutuan luar 

dua lingkaran maka panjang KL 

= panjang MN = 12 cm 

 

     Panjang busur LN =  
∠    

       keliling lingkaran P  

                                   =  
           

       2  × π × r 

                                   =  
    

       2   
  

 
   7  

                                   =  
 

  
 x 2 x  

  

 
  x 7 

                                   = 25,67  

Panjang rantai = panjang  MN + panjang busur MK + panjang KL + panjang busur LN 

Panjang rantai = 12 + 5,23 + 12 + 25,67 

                  = 54,9  

Jadi panjang rantai yang menghubungan kedua gir adalah 54,9 cm 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui : -    Panjang diameter (d) = 7 cm 

- Banyaknya garis singgung lingkaran n = 4 

Ditanya   : Panjang sabuk lilitan minimal …? 

Jawab     : Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd    

     = (4 × 7) + ( 
  

 
 × 7 )    

     = 50 cm 

Jadi panjang sabuk lilitan minimal yang digunakan adalah 50 cm. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa.  

 

 

 

Gambar berikut adalah 4 buah kaleng cat semprot dengan diameter masing-masing 7 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 4 buah kaleng cat semprot tersebut! 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 

Penilaian Nyata 

Alternatif Penyelesaian 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 
Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus panjang garis singgung 

persekutuan dalam   dua lingkaran. 

 

 

28 

 garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

Bertanya 



 

Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI) 29 
 

GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN DALAM DUA LINGKARAN 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 14. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi sifat garis singgung diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

bahan ajar yaitu : 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Andi memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam yang besar dengan luas 78,5 

m
2
 digunakan untuk memelihara ikan lele dan kolam yang kecil dengan luas 50,24 m

2
 

digunakan untuk memelihara ikan mas. Setiap sore hari Andi selalu memberi makan ikan 

tersebut. Berapa jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam ikan 

mas bila jarak kedua titik pusat kolam tersebut 15 m? 

 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 



 

Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI) 30 
 

Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam bahan ajar. (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan Tugas yang akan 

dipelajari)  

 

 

Pada kegiatan penemuan ini yang paling esensi adalah siswa dapat menemukan rumus  

menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Siswa diminta 

menjawab pertanyaan-pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 15 sehingga mereka 

dapat menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

1. Berapakah besar sudut yang dibentuk antara garis CD dengan jari jari R? 

Jawab: 90
0
, karena CD merupakan garis singgung lingkaran. 

2. CD dan EB merupakan dua garis yang sejajar. Berapakah panjang CE? 

Jawab: CE = r  

3. Berapa panjang AE? 

Jawab: AE = AC + CE = R + r 

4. Termasuk jenis segitiga apakah, AEB? 

Jawab : berbentuk segitiga siku-siku. 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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5. Bagimana kamu mencari panjang EB? 

 Jawab: EB = √        = √            

6. Apakah EB dan CD memiliki panjang yang sama? Dapatkah kamu menulis bentuk umum 

mencari panjang CD? 

Jawab : iya sama, CD = EB = √        = √           

panjang AB adalah jarak kedua titik pusat (p) , R = jari-jari lingkaran besar dan r 

jari-jari lingkaran kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui pertanyaan yang terarah, guru membimbing siswa untuk memahami penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

yang terdapat dalam bahan ajar. 

“Apakah EB dan CD memiliki panjang yang sama? Dapatkah kalian menentukan berapa 

panjang EB? “ 

Hal ini penting ditekankan agar siswa dapat mengkaitkan bahwa EB dan CD merupakan sisi 

sejajar dari bangun persegi panjang BCDE. 

 

 

Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegiatan siswa menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 

Rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran : d = √          

d = panjang garis singgung lingkaran  

p = jarak kedua titik pusat 

R = jari-jari lingkaran besar 

r = jari-jari lingkaran kecil 

 

 

Bertanya 

Menyiapkan laporan akhir 



 

Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI) 32 
 

 

 

Setelah siswa selesai menyelesaikan permasalahan kolam Andi. Guru meminta satu 

kelompok untuk maju menuliskan jawabanya di papan tulis dan mempresentasikanya. 

Jawaban dari permasalahan kolam Andi adalah sebagai berikut: 

Diketahui  : Luas kolam ikan lele = 78,5 m
2
   

                    Luas kolam ikan mas = 50,24 m
2
  

                    Jarak kedua titik pusat kolam (p) = 15 m 

Ditanya    : Jarak yang ditempuh Andi dari kolam ikan lele ke kolam ikan mas (d)…? 

Jawab       :  

menentukan jari-jari kolam ikan lele 

L = π × R
2
 

78,5 = 3,14 × R
2
  

R
2
  = 

    

    
 

R
2 

= 25 

R = √   

R = 5  

 

menentukan jari-jari kolam ikan mas 

L = π × r
2
 

50,24 = 3,14 × r
2
  

r
2
  = 

     

    
 

r
2 

= 16 

r = √   

r = 4  

Menentukan jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam 

ikan mas : 

d = √          

   =√           

                     =√         

                      = √       

                      = √    

                      = 12  

Jadi jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam ikan 

mas  adalah 12 m. 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 
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Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

Kunci jawaban soal dari latihan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Diketahui : Jarak antara kedua lampu hias (p) = 25 m  

                  Jarak antara kedua tempat pemberian pakan ikan (d) = 20 m 

       Jari-jari kolam kecil ( r ) = 6 m 

Ditanya    : Perbandingan kolam besar dengan kolam kecil …? 

Jawab      :   Mencari panjang jari-jari kolam besar 

       d  =  √            

     20  = √             

     20  =  √            

     20
2
 = 25

2
 – ( R + 6 )

2
 

    400 = 625 – ( R + 6 )
2 

Refleksi 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Pak Suyadi memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk 

lingkaran. Kolam tersebut memiliki lampu hias 

yang berada di tengah-tengah kolam besar maupun 

kolam kecil. Jarak antara kedua lampu hias adalah 

25 m. Selain itu , kolam tersebut memiliki tempat 

untuk memberi makan ikan . Jarak antara kedua  

tempat pemberian pakan ikan antara kolam besar dengan kolam kecil adalah 20 m. Berapakah 

perbandingan luas kolam ikan tersebut jika diketahui kolam kecil memiliki panjang jari-jari 6 m?. 

 

Soal 1 

Alternatif Penyelesaian 

Evaluasi 
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    ( R + 6 )
2 

= 625 – 400 

    ( R + 6 )
2 

= 225 

    ( R + 6 ) = √    

         R + 6 = 15 

               R = 15 – 6 

               R = 9 m. 

- Mencari perbandingan Luas kolam besar dan Luas kolam kecil   

L kolam besar : L kolam kecil 

  × R
2
 :   ×r

2 

  × 9
2
 :   ×6

2
 

81π  : 36 π 

9 : 4 

Jadi perbandingan kedua Luas kolam tersebut adalah 9 : 4. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Diketahui : Panjang garis singgung persekutuan luar (l) = 24 cm                   

                 Jarak titik pusat (p) = 30 c 

                 Jari-jari bulan (r) = 4 cm 

Ditanya : panjang garis singgung persekutuan dalam (d)…? 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Bumi dan bulan memiliki 2 garis singgung persekutun yaitu garis persekutuan dalam dan luar 

lingkaran. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm dan jarak titik pusat bumi ke titik 

pusat bulan adalah 30 cm. Berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam bumi dan 

bulan bila diketahui jari-jari bulan adalah 4 cm! 

 

Soal 2 

Alternatif Penyelesaian 
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Jawab :   Mencari panjang jari-jari bumi (R) 

    l            =  √            

    24         =  √             

    24
2            

= 30
2
 – (R - 4)

2
 

   576        = 900 - (R - 4)
2
 

   (R − 4)
2  

= 900 – 576  

   (R − 4)
2  

= 324 

    (R − 4) = √    

     R – 4   = 18 

             R = 18 + 4 

             R = 22 

- Mencari panjang garis singgung persekutuan dalam 

 d =  √            

d =  √              

d =  √          

d =  √        

d =  √        

d =  √    

d =  √       

d = 4√   cm 

    jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 4√   cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan  gambar di bawah ini ! 

 

Goku sedang mengangkat sebuah benda dengan 

menggunakan dua buah katrol yaitu katrol tetap 

dan katrol bergerak. Bila jarak kedua titik pusat 

katrol 17 cm dan panjang garis singgung 

persekutuan dalam katrol tersebut adalah 15cm. 

Berapakah panjang jari-jari katrol bila diketahui 

katrol tersebut memiliki jari-jari yang sama? 

 

 

Soal 3 
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Diketahui :  Jarak kedua titik pusat katrol (p) = 17 cm  

                    Panjang garis singgung persekutuan dalam (d)= 15cm.  

                    Jari-jari kedua katrol sama, R = r 

 Ditanya    : panjang jari-jari katrol … ? 

 Jawab       :  d   =  √            

       15   =  √             

       15   =  √           

       15   =  √           

       15
2  

= 17
2
 – (2r)

2
 

       225 = 289 – 4r
2 

       4r
2   

= 289 – 225 

       4r
2   

= 64 

        r
2   

= 
  

 
  

          r
2 

= 16 

          r = √   

          r = 4 cm 

         Jadi panjang jari-jari katrol tersebut adalah 4 cm. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Sebuah koper ditarik dengan menggunakan 3 

buah katrol yaitu 2 katrol tetap dan 1 katrol 

bergerak. Bila katrol tersebut memiliki panjang 

jari-jari sama yaitu 15 cm dan panjang garis 

singgung persekutuan dalam AB adalah 40 cm. 

Berapakah jarak kedua titik pusat katrol A 

dengan katrol B? 

 

 

Alternatif Penyelesaian 

Soal 4 
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 Diketahui :  Panjang jari-jari sama yaitu  R = r = 15 cm  

                          Panjang garis singgung persekutuan dalam (d)= 40 cm 

       Ditanya :     Jarak kedua titik pusat katrol (p) … ? 

       Jawab :       d   =  √            

                         40  =  √              

                         40  =  √          

             40
2
 = p

2
 - 30

2
 

          1600 = p
2
 – 900 

               p
2
 = 1600 + 900 

               p
2
 = 2500 

                p = √     

                 p = 50 cm 

jadi jarak kedua titik pusat katrol tersebut adalah 50 cm. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

Penilaian Nyata 

Komentar guru untuk siswa: 

Alternatif Penyelesaian 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 

Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus jari-jari lingkaran luar 

segitiga 

 

 

Lingkaran luar segitiga 

38 

Bertanya 
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LINGKARAN LUAR SEGITIGA 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 18. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi lingkaran luar segitiga diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

bahan ajar yaitu : 

Amir, Bunga, dan Cintya adalah siswa-siswi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota 

Surabaya. Pada akhir pekan, mereka berencana akan pergi berlibur bersama di suatu tempat 

di kota itu. Sebelum menuju ke tempat liburan tersebut, mereka akan bertemu di suatu tempat 

sehingga jarak antara rumah mereka sama dari tempat mereka akan bertemu. Jarak antara 

rumah Amir dengan rumah Bunga adalah 13 km, jarak antara rumah Bunga dengan rumah 

Cintya adalah 14 km dan jarak antara rumah Amir dengan rumah Cintya adalah 15 km. 

Apabila rumah mereka ditunjukkan oleh peta di bawah ini, dapatkah kita menentukan tempat 

mereka akan bertemu dan berapa jarak tempat pertemuan mereka dengan rumah mereka 

masing-masing? 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

- Melukis lingkaran luar segitiga. 

- Menemukan rumus panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. 

Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan Tugas yang akan dipelajari) 

 

 

Kegiatan penemuan diawali dengan kegiatan siswa melukis lingkaran luar segitiga. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengetahui lingkaran luar segitiga merupakan lingkaran yang terletak di 

luar segitiga dan  melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

Langkah-langkah melukis lingkaran luar segitiga: 

1. Lukis ∆ ABC , kemudian lukis garis sumbu sisi AB. 

2. Lukis pula garis sumbu sisi BC, sehingga kedua garis sumbu saling berpotongan di titik 

P. 

3. Lukis lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PB. Lingkaran tersebut merupakan 

lingkaran luar ∆ ABC. 

 

 

Saat melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan garis sumbu? Apa dugaan kalian tentang 

hubungan antara garis sumbu sisi segitiga dan pusat lingkaran? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil melukis lingkaran luar 

segitiga mereka dapat menyimpulkan bahwa perpotongan antara ketiga garis sumbu pada 

segitiga merupakan pusat lingkaran luar segitiga. 

Penemuan 

Bertanya 

Melaksanakan investigasi 
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Kegiatan penemuan selanjutnya yaitu siswa mencari rumus panjang jari-jari lingkaran luar 

segitiga. Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 

20 dan 21 sehingga mereka dapat menemukan rumus panjang panjang jari-jari lingkaran luar 

segitiga. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : 

 

1. Apakah besar ∠ DAC = besar ∠ BEC ? 

Jawab : iya, karena ∠ DAC dan ∠ BEC menghadap busur yang sama yaitu busur BC 

2. Apakah besar ∠ CDA = besar ∠ CBE ? 

Jawab : iya, ∠ CDA dan ∠ CBE memiliki besar sudut 90
o
 (siku-siku) 

3. Apakah besar ∠ ACD = besar ∠ ECB ? 

Jawab: iya, karena besar ∠ ACD =  180
o
 - ∠ DAC – ∠ CDA  

                                                      =  180
o
 - ∠ DAC – 90

o 

                                                      =  90
o
 - ∠ DAC   

                                 besar ∠ ECB =  180
o
 - ∠ BEC –  ∠ CBE 

                                                      =  180
o
 - ∠ BEC – 90

o 

                                                      =  90
o
 - ∠ BEC 

besar ∠ ACD = 90
o
 - ∠ DAC dan besar ∠ ECB = 90

o
 - ∠ BEC 

Karena besar ∠ DAC = besar ∠ BEC maka : 

Besar ∠ ACD = besar ∠ ECB. 

Penemuan Melaksanakan investigasi 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI)  42 
 

Karena ∆ ADC dan ∆ EBC memiliki besar sudut yang sama maka segitiga tersebut sebangun 

dan memiliki panjang sisi yang sebanding. 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Jawaban pertanyaan tersebut adalah : 

1. Dapatkah kamu membuat perbandingan panjang sisi-sisi ∆ ADC dan ∆ EBC? 

Jawab : 
  

  
 = 
  

  
 

           
 

 
 = 
  

 
 

2. Tentukan panjang t? 

Jawab : t = 
    

  
 

3. Tentukan luas ∆ ABC? 

Jawab : L = ½ × alas × tinggi 

                         = ½ × c × t 

                         = ½ × c × 
    

  
 

             =  
         

  
 

         L = 
         

  
 

4. Berapakah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga? 

Jawab r = 
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Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegiatan siswa melukis lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 

 

 

Setelah siswa berhasil menemukan rumus menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga , guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk menyelesaikan topik permasalahan dan kemudian 

mempresentasikan di depan kelas. 

Jawaban dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut! 

Diketahui : Jarak rumah Amir dengan rumah Bunga (a) = 13 km. 

                 Jarak rumah Bunga dengan rumah Cintya (b) = 14 km.  

                 Jarak rumah Amir dengan rumah Cintya (c) = 15 km. 

Ditanya : jarak tempat pertemuan mereka dengan rumah mereka masing-masing …? 

Jawab   :  menentukan luas segitiga ABC : 

          S = ½ × (a + b + c) = ½ × (13+14+15) = ½ × 42 = 21  

Rumus menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga  

r = 
         

  
 

keterangan :  r            = jari-jari lingkaran  

                   a,b dan c = panjang sisi-sisi segitiga 

                   L            = Luas segitiga ABC 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Menyiapkan laporan akhir 
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   L = √ (   )(   )(   ) 

      = √  (     )(     )(     ) 

      = √   ( )  ( )  ( ) 

      = √(    )  (   )  ( )  (   ) 

      = √(    )  (   )  ( )  (   ) 

      = √         

      = 3 × 7 × 4 

      = 84  

Menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga : 

   r = 
         

  
 = 
            

    
 = 
    

   
 = 8,125  

Jadi jarak antara tempat pertemuan mereka dengan ketiga rumah mereka adalah 8,125 km. 

 

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

Kunci jawaban soal dari latihan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di samping merupakan gambar dari ikat pinggang 

yang biasa di pakai oleh Tomi.  Kepala ikat pinggang 

tersebut berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat 

segitiga samasisi. Panjang sisi segitiga tersebut adalah 4 cm. 

Berapakah jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut? 

 

 

 

Soal 1 

Refleksi Evaluasi 
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Jawab : 

Diketahui : panjang sisi segitiga a = b = c = 4 cm 

Ditanya    : Jari-jari lingkaran luar segitiga (r)…? 

Jawab :  

S = ½ × (a + b + c) = ½ × ( 4 + 4 + 4) = ½ × 12 = 6 cm 

r = 
     

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
         

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
         

 √ ( )( )( )
 =  

  

 √  
 = 

  

     √ 
 =  

 

√ 
 =  

 

 
 √  cm. 

Jadi jari-jari jam tangan tersebut adalah  
 

 
 √  cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Diketahui : panjang sisi segitiga a = b = c = 2 cm 

Ditanya    : keliling penampanag jam berbentuk lingkaran…? 

Jawab : S = ½ × (a + b+ c) = ½ × (2+ 2+ 2) = ½ × 6 = 3 cm 

r = 
        

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
         

 √ (   )(   )(   )
 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Gambar di atas merupakan gambar jam berbentuk segitiga sama sisi pada penampang 

menit dan detiknya yang memiliki panjang 2 cm. Berapakah keliling lingkaran 

penampang jam tersebut? 

Soal 2 

Alternatif Penyelesaian 

Alternatif Penyelesaian 
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  = 
         

 √ ( )( )( )
 = 

  

 √ 
 = 
  

√ 
  

  = 
  

√ 
 × 
 √ 

√ 
 = 
 

 
 √  cm 

Karena r = 
 

 
 √  cm  maka d = 2 × r = 

 

 
 √    

Sehingga keliling penampang jam tersebut  K = π × d = 
  

 
 × 

 

 
 √   = 

  

  
 √   . 

      Jadi, keliling penampang jam tersebut adalah  
  

  
 √  cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jawab : 

Diketahui : a = 13 cm  

                  b = 14 cm  

                  c = 15 cm 

Ditanya: panjang keliling piring berbentuk lingkaran…? 

Jawab :  

- Mencari panjang setengah keliling segitiga 

S = ½ × (a + b + c) = ½ × (13+14+15) = ½ × 42 = 21 cm 

- Mencari jari-jari lingkaran luar segitiga 

r = 
     

  
 

Setiap pagi hari Ibu Yuli menyiapkan sarapan buat anaknya. Pagi itu Ibu Yuli menyiapkan 

roti berbentuk segitiga dan di taruh pada piring kecil. Seperti pada gambar berikut : 

 

Bila panjang sisi-sisi roti berbentuk segitiga itu adalah 13 cm, 14 cm, dan 15 cm . Berapakah 

panjang keliling piring yang berbentuk lingkaran tersebut? 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 
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  = 
     

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
            

 √  (     )(     )(     )
 

  = 
            

 √  ( )( )( )
 =  

            

 √(     )(     )( )(   )
  

         = 
            

 √(     )(    )(   )
 =  

    

       
  

         = 
    

   
 = 8,125 cm. 

 

- Mencari panjang keliling lingkaran 

K  = 2 × π × r 

     = 2 × 3,14 × 8,125 

     = 51,025 

    Jadi panjang keliling piring adalah 51,025 cm. 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Diketahui : a = 26 m 

                  b = 28 m 

                  c = 30 cm 

Ditanya: keliling taman kota berbentuk lingkaran…? 

Jawab :  

S = ½ × (a+ b+ c) = ½ × (26+ 28+ 30) = ½ × 84 = 42 m 

r = 
     

 √ (   )(   )(   )
 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Suatu taman kota berbentuk lingkaran , akan di 

bangun kolam renang berbentuk segitiga ditengah-

tengah taman , bila ukuran kolam renang yang akan 

di buat adalah 26 m, 28 m dan 30 m. Berapa keliling 

taman kota  berbentuk lingkaran tersebut? 

 

Soal 4 

Alternatif Penyelesaian 
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   = 
            

 √  (     )(     )(     )
 

   = 
            

 √  (  )(  )(  )
 =  

            

 √(   )(   )(   )(   )
  

  = 
            

 √(   )(   )(   )(   )
 =  

     

         
 = 
     

    
  

   = 16,25  

Karena r = 16,25 m maka d = 2 × r = 32,5  

Sehingga keliling taman tersebut K = π × d = 3,14 × 32,5 = 102,05  

     Jadi, keliling taman tersebut adalah 102,05 m. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan  yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Nyata 

Komentar guru untuk siswa: 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 
Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus jari-jari lingkaran dalam 

segitiga 
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Lingkaran dalam segitiga 

Bertanya 
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LINGKARAN DALAM SEGITIGA 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 24. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi lingkaran dalam segitiga diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada 

pada bahan ajar yaitu : 

Pak Joko membangun tokonya tepat di tengah-tengah 3 jalan yang membentuk segitiga, 

sehingga jarak antara toko tersebut dengan ketiga jalan yang mengelilinginya adalah sama. 

Panjang ketiga jalan yang mengelilingi toko Pak Joko tersebut secara berturut-turut adalah 26 

meter, 28 meter, dan 30 meter.  

 

Dapatkah kamu menentukan berapa jarak antara toko Pak Joko dengan ketiga jalan tersebut? 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

- Melukis lingkaran dalam segitiga. 

- Menentukan jari-jari lingkara dalam segitiga. 

 

 

Kegiatan penemuan diawali dengan kegiatan siswa melukis lingkaran dalam segitiga. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lingkaran dalam segitiga merupakan lingkaran yang 

terletak di dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya. 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

Langkah-langkah melukis lingkaran dalam segitiga: 

a. Lukislah sebuah segitiga sebarang, misalkan ΔPQR. Kemudian , lukislah garis bagi ∠P. 

b. Lukislah garis bagi ∠Q sehingga memotong garis bagi ∠P di titik O. 

c. Jari-jari diperoleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik  O ke salah satu sisi 

segitiga. Misalnya OA, tegak lurus PQ. 

d. Lukislah lingkaran dengan jari-jari OA dan berpusat di titik O. 

 

 

Saat melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan garis bagi? Apa dugaan kalian tentang 

hubungan antara garis bagi segitiga dan pusat lingkaran? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil melukis lingkaran 

dalam segitiga mereka dapat menyimpulkan bahwa garis-garis bagi sebuah segitiga 

berpotongan di satu titik yang merupakan pusat lingkaran. 

Penemuan 

Bertanya 

Melaksanakan investigasi 
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Kegiatan penemuan selanjutnya yaitu siswa mencari rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Tugas Siswa halaman 26 sehingga 

mereka dapat menemukan rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : 

Perhatikan ∆ ABC di bawah ini! 

 

Segitiga ABC dapat dipartisi menjadi 3 buah daerah yang masing-masing berbentuk bangun 

segitiga yang memiliki tinggi berupa jari-jari lingkaran yaitu ∆ AOB, ∆ AOC, dan ∆ BOC! 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Berapakah luas ∆ AOB? 

Jawab : ½ × c × r 

2. Berapakah luas ∆ AOC? 

Jawab : ½ × b × r 

3. Berapakah luas ∆ BOC? 

Jawab : ½ × a × r 

4. Berapakah luas ∆ ABC? 

Jawab : luas ∆ ABC = luas ∆ AOB + luas ∆ AOC + luas ∆ BOC 

                                 = (½ × c × r) + (½ × b × r) + (½ × a × r) 

                                 = ½ × r × (a + b + c) 

                                 =  r × ½ ×  (a + b + c) 

             luas ∆ ABC = r × s 

                             L = r x s 

5. Berapakah jari-jari lingkaran dalam segitiga? 

Jawab : r = 
 

 
 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegiatan siswa melukis lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 

 

 

Setelah siswa berhasil menemukan rumus menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga, guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk menyelesaikan topik permasalahan dan kemudian 

mempresentasikan di depan kelas. 

Jawaban dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut! 

Diketahui : a = 28 m  

                   b =26 m 

                   c =30 m 

Ditanya : jari-jari lingkaran dalam segitiga … ? 

Jawab   :   s = ½ × (a + b + c)  

                   = ½ × (28 + 26 + 30) 

Rumus menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga  

r = 
 

 
 

keterangan :  r             = jari-jari lingkaran  

                     s             = setengah keliling segitiga 

                     L            = Luas segitiga ABC 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Menyiapkan laporan akhir 
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                  = ½ × 84 

                  = 42 m 

                 L = √ (   )(   )(   ) 

                    = √  (     )(     )(     ) 

                    = √    (  )  (  )  (  ) 

                    = √(       )  (   )  (   )  (     ) 

                    = √(     )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

                    = √               

                    = 7 × 3 × 2 × 4 ×2 

                    = 336 m
2 

       r = 
 

 
 

        = 
   

  
 

       = 8 m 

jarak antara toko Pak Joko dengan ketiga jalan tersebut adalah 8 m. 

    

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

 

 

Refleksi Evaluasi 
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Kunci jawaban dari latihan soal adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Diketahui : a = 30 m  

                        b = 40 m  

     Ditanya   : Luas Kolam renang …? 

     Jawab     :  

- Mencari panjang sisi miring segitiga tersebut dengan menggunakan teorema 

Pythagoras 

c = √       

              = √        

   = √         

   = √     

   = 50  

- Mencari panjang setengah keliling 

S = ½  × (a + b + c) = ½  × (30 + 40 + 50)  = ½ × 120 = 60  

- Mencari Luas segitiga  

L = ½ × alas × tinggi = ½  × 30 ×40 = 600  

- Mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga 

r = 
 

 
 = 
   

  
 = 10  

- Mencari Luas kolam renang berbentuk Lingkaran 

L = π × r × r 

 

Suatu taman kota berbentuk segitiga , akan di bangun 

kolam renang berbentuk lingkaran ditengah-tengah 

taman , bila panjang taman kota yang membentuk sudut 

siku-siku 30 m dan 40 m. Berapa luas kolam renang 

yang akan di bangun tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Soal 1 

Alternatif Penyelesaian 
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   = 3,14 × 10 × 10 

   = 314  

Jadi, luas kolam berbentuk lingkaran adalah  314  m
2
 

 

 

 

 

 

       

 

Diketahui :  Luas papan UKS (L) = 300 cm
2 

                          r    = 10 cm  

      Ditanya : panjang sisi segitiga … ? 

      Jawab : 

- Mencari panjang s (setengah keliling) 

s = 
 

 
  = 

   

  
 = 30    

- Mencari panjang sisi segitiga, karena Δ sama sisi maka panjang a = b = c sehingga: 

S = 30  

½ × (a + b + c) = 30  

a + b + c = 60 

karena panjang a = b = c  maka 

3 a = 60  

a = 
  

 
 = 20  

      Jadi panjang sisi-sisi segitiga adalah 20 cm. 

 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan papan logo Usaha Kesehatan 

Sekolah yang berbentuk segitiga sama sisi. Luas papan 

berbentuk segitiga sama sisi tersebut adalah 300 cm
2
. Bila 

jari-jari lingkaran 10 cm. Berapa panjang sisi-sisi segitiga 

tersebut? 

 

Soal 2 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui : a = 26 cm  

                   b = 26 cm 

                   c = 48 cm 

Ditanya : Luas logo Chelsea berbentuk lingkaran …? 

Jawab :  

- Menghitung setengah keliling segitiga 

S = ½ × (a + b + c )  = ½ × (26 + 26 +48) = ½ × 100 = 50  

- Mencari Luas segitiga, karena segitiga tersebut sama kaki   

 

 Mencari tinggi Δ ABC 

AC = 26 cm 

½ AB = 24 cm 

t = √        

t = √        

t = √    

t = 10  

sehingga Luas ΔABC adaalah : 

Seorang penggemar bola selalu memliki atribut dari klub yang disukainya seperti gambar 

berikut  

 

Tono sangat mengidolakan klub Chelsea.fc ketika 

menonton chelsea bertanding ia selalu memakai slayer. 

Slayer tersebut berbentuk segitiga sama kaki dengan 

sisi yang sama memiliki panjang 26 cm dan sisi yang 

lainya 48 cm. Berapakah luas logo chelsea yang 

berbentuk lingkaran tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 
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L = ½ ×alas × tinggi  = ½ × 48 ×10  = 240  

- Mencari panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga 

R = 
 

 
 = 

   

  
 = 4,8  

- Luas logo Chelsea berbentuk lingkaran  

L = π × r × r 

   = 3,14 x 4,8 x 4,8  

   = 72, 4356  

    Jadi Luas logo Chelsea.fc adalah  72, 4356 cm
2
. 

  

 

 

 

 

 

    Diketahui : c = 10 cm  

                       a = 8 cm 

    Ditanya : keliling lingkaran … ? 

    Jawab   :  

- Mencari panjang sisi segitiga yang lainya. 

b = √      

   = √       

   = √       

   = √   

   = 6  

- Mencari panjang setengah keliling segitiga  

S = ½ ×(a + b + c) 

   = ½ × (8 + 6 + 10) 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan bendera yang digunakan untuk 

lomba lari, berbentuk segitiga siku-siku. Di dalam bendera 

terdapat  tersebut di buat dengan menggunakan papan dari kayu. 

Bila panjang hipotenusnya 10 cm dan panjang salah satu sisi 8 

cm. Berapa panjang keliling lingkaran lingkaran tersebut? 

 

Soal 4 

Alternatif Penyelesaian 
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   = ½ × 24  

   = 12  

- Mencari luas Δ ABC  

Luas = ½ ×alas × tinggi 

        = ½ ×6 × 8 

        = ½ ×48 

        = 24 cm
2
 

- Mencari panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga 

r = 
 

 
  

  = 
  

  
  

  = 2 cm  

- Keliling lingkaran dalam segitiga  

K = 2 πr 

    = 2 × 3,14 ×2 

    = 12,56 cm 

      Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 12,56 cm. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

Komentar guru untuk siswa: 

Penilaian Nyata 



 

1. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan 

berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. 

2. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran 

tersebut 

3. Menentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik di luar 

lingkaran: 

 

AP = √        

AP = Panjang garis singgung lingkaran  

OP = jarak antara titik pusat dengan titik 

di  

        luar lingkaran 

OA = jari-jari lingkaran 

4. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

 

AD= CB = √          

AD = CB = garis singgung persekutuan luar 

PQ = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

DQ = jari-jari lingkaran kecil 

 

5. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

 

d = √          

d = garis singgung persekutuan dalam 

p = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

r = jari-jari lingkaran kecil 
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6. Panjang sabuk lilitan minimal yang digunakan untuk mengikat dua lingkaran atau lebih 

dengan jari-jari sama. 

Panjang sabuk lilitan minimal = n×d + π×d 

7. Menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

r = 
 

 
 

keterangan :     r             = jari-jari lingkaran  

                   s             = setengah keliling segitiga 

                   L            = Luas segitiga ABC 

8. Menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga. 

 

r = 
         

  
 

keterangan :  r              = jari-jari lingkaran  

                     a,b dan c = panjang sisi-sisi segitiga 

                     L             = Luas segitiga ABC 
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Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan Metode 

Group Investigation (GI) untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa SMP/MTs pada materi garis singgung lingkaran dapat 

terselesaikan. Dengan adanya bahan ajar ini, penyusun berharap agar 

siswa lebih terbantu dalam mempelajari materi garis singgung lingkaran 

sehingga mampu dalam memecahkan masalah matematika. 

Bahan ajar matematika ini disusun berdasarkan tujuh komponen 

utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu : konstruktivisme, 

penemuan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan 

penilaian sebenarnya. Bahan ajar matematika berbasis kontekstual ini 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas digunakan dengan metode 

Group Investigation (GI) sehingga dapat melatih siswa aktif dalam 

belajar berdiskusi dengan kelompok dan dapat menghargai pendapat 

orang lain. 

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

pengembangan bahan ajar matematika di masa yang akan datang. Terima 

kasih atas semua dukunganya dan selamat belajar. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

Yogyakarta, 10 Januari 2014  
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BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN METODE GROUP 

INVESTIGATION (GI) UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

 

 

Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

 

 

Kompetensi Dasar : 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

 

Indikator : 

4.4.1 Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran 

4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

4.4.3 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.5 Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

    

 

Indikator : 

4.5.1 Menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga 

4.5.2 Menentukan jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga 

iv 



# Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar # 

Cermatilah gambar dibawah ini dan kegiatan apa yang harus dilakukan oleh siswa. 

 

 

gambar spongebob dalam bahan ajar menunjukan kepada 

siswa bahwa pada pertemuan kali ini materi yang akan 

dipelajari sesuai dengan kompetensi pembelajaran seperti 

yang ada di bahan ajar.  

 

gambar diskusi menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran 

dilakukan secara diskusi kelompok dengan menginvestigasi 

topik permasalahan untuk dicari penyelesaianya kemudian 

siswa diharapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

 gambar face tersebut menunjukan kepada siswa untuk 

melakukan suatu kegiatan yang nantinya digunakan untuk 

menyelesaikan topik permasalahan yang ada di awal 

pembelajaran. 

 

gambar melukis menunjukan kepada siswa bahwa kegiatan 

yang dilakukan yaitu berupa melukis garis singgung lingkaran, 

lingkaran luar segitiga dan lingkaran dalam segitiga. 

 gambar tugas siswa tersebut menunjukan kepada siswa untuk 

menyelesaikan topik permasalahan dapat dilakukan dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bahan 

ajar. 

 gambar latihan soal tersebut menunjukan kepada siswa untuk 

mengerjakan latihan yang berupa soal pemecahan masalah. 

Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa telah 

menguasai materi dengan baik atau belum 

 

“Selamat belajar kawan” 

Latihan 

Yuuk… 

 

Soal 

latihan: 

 

Soal 

latihan: 

 

v 



                     Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Invetsigation 

(GI)  
  
 

 
 

Kompetensi Dasar : 

- 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

Indikator : 

- 4.4.1 Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah 

titik di luar lingkaran  

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok 

kalian ! 

 

 

Permasalahan : 

Tono memiliki kolam ikan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 m seperti pada gambar 

di bawah ini. Di tengah-tengah kolam tersebut terdapat lampu hias, karena lampu 

tersebut rusak Tono akan mengganti dengan lampu yang baru. Untuk mengganti lampu 

hias tersebut Tono bisa melewati dua pintu kolam yang ada di kiri dan kanan kolam, bila 

diketahui jarak lampu hias dengan Tono adalah 13 m. Dapatkah kamu menentukan jarak 

yang ditempuh Tono menuju pintu kiri (B) maupun pintu kanan (A) ? 

 

 

 

 

A. SIFAT GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas  

ikutilah petunjuk dan jawablah pertanyaan 

yang ada pada halaman selanjutnya 
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KEGIATAN SISWA  

Kegiatan : Menggeser lidi sebagai pengganti garis yang memotong lingkaran. 

Tujuan    : Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat  

               dan garis singgung lingkaran 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

Langkah-langkah  : 

a. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm.  

b. Tarik garis AB dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran tersebut.  

c. Tarik garis PQ dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran  dan tegak 

lurus dengan garis AB.  

d. Buat garis k  yang berhimpit dengan diameter PQ. 

e. Ambil sebatang lidi letakan ada posisi garis k lalu geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 

cm sebagai posisi (i) dan tegak lurus dengan diameter AB kemudian buatlah garis l  

yang memotong lingkaran di titik C dan titik D 

f. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (i) ke posisi (ii) dan buatlah garis m  

yang memotong lingkaran di titik E dan titik F. 

g. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (ii) ke posisi (iii) dan buatlah garis n 

yang memotong lingkaran di titik B.  

h. Dengan menggunakan busur derajat ukurlah besar sudut yang dibentuk oleh 

perpotongan garis n dengan jari-jari lingkaran OB. 

 

 

i.  
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 KEGIATAN SISWA  

Langkah-langkah melukis garis singgung : 

1. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm. Hubungkan O 

dengan titik T yang terletak di luar lingkaran dengan panjang OT 5 cm.  

2. Buat titik M sebagai titik tengah garis OT sehingga panjang OM = panjang MT. 

3. Buatlah busur lingkaran dengan pusat  M dan jari-jari  OM sehingga memotong 

lingkaran dengan pusat O di titik A dan B. 

4. Hubungkan  titik A dengan T dan  titik B dengan T sehingga diperoleh AT dan 

BT, yaitu pasangan garis singgung yang melalui titik T. 

 

 

 

Kegiatan : Melukis Garis Singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran . 

Tujuan    : Mengetahui garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik diluar  

                 lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

“Ada berapa garis singgung lingkaran yang dapat kamu 

buat ? Apa panjang kedua garis singgung tersebut sama ? 

 



                     Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Invetsigation 

(GI)  
  
  

 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

AT merupakan panjang garis singgung lingkaran, AO = jari-jari dan OT = jarak 

antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran.  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Berapakah besar ∠ OAT ? 

2. Berbentuk bangun apakah segitiga OAT ? 

3. Bagaimana cara mencari panjang AT ? 

 

 

 

. 

 

Setelah kita berhasil menemukan rumus untuk menghitung panjang garis 

singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik diluar lingkaran, kita 

dapat menggunakan rumus tersebut untuk menghitung jarak antara Tono 

dengan pintu kanan maupun pintu kiri kolam tersebut ? 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Doraemon dan Chiki sangat senang bermain jungkat-jungkit yang dipasang pada 

poros berbentuk lingkaran. Bila jari-jari lingkaran adalah 6 dm dan jarak antara 

Doraemon dan titik pusat lingkaran tersebut adalah 10 dm. Berapakah  panjang 

papan jungkat-jungkit tersebut ? 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Tentukan jarak antara titik pusat isolasi (titik 

O) dengan pemotong isolasi (titik B) bila 

diketahui jari-jari isolasi adalah 8 cm dan 

panjang AB adalah 15 cm? 

 

Soal 1 

Soal 2 
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Perhatikan gambar di samping ! 

Pelek sebuah mobil yang dikaitkan pada paku dengan 

menggunakan tali. Jika jarak antara paku dengan pusat pelek 

tersebut adalah 25 cm dan besar sudut AOB = 1200. Berapa 

panjang tali yang digunakan untuk mengaitkan pelek tersebut 

bila diketahui jari-jari pelek ban mobil adalah 15 cm ? 

 

 

 
Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Spongebob sedang menarik sebuah benda dengan menggunakan katrol, bila jarak antara 

benda dengan titik pusat katrol adalah 10 cm dan jarak antara titik pusat katrol dengan 

tangan kanan Spongebob adalah 17 cm . Berapa panjang tali yang digunakan Spongebob 

untuk menarik benda tersebut bila jari-jari katrol 8 cm dan besar ∠ BOC = 1500 ?  

 

Komentar guru untuk siswa: 

Soal 3 

Soal 4 
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Kompetensi Dasar: 

- 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

Indikator : 

- 4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

Permasalahan 1: 

Tomi akan mengganti rantai sepeda motornya yang putus. Agar mendapat panjang rantai 

yang sesuai, Tomi melakukan pengukuran pada kedua roda gigi sepeda motornya terlebih 

dahulu. Ternyata, jari-jari roda gigi pertama (AP) 8 cm dan jari-jari roda gigi kedua 

(BQ) adalah 3 cm. Kemudian Tomi juga mengukur jarak antara kedua gigi roda (PQ) 

tersebut 50 cm. (lihat sketsa berikut). 

 

Tentukan panjang rantai yang diperlukan Tomi !  

 

B. GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LUAR DUA LINGKARAN 
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Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Pada gambar tersebut AB merupakan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran, AP merupakan jari-jari gir depan = R dan BQ merupakan jari-jari gir 

belakang = r, maka berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan jari-

jari R? 

2. Bila FQ tegaak lurus dengan AP. Berapakah panjang FP? 

3. Berbentuk apakah bangun AFQB? 

4. Apakah FQ sejajar dengan garis  AB? Mengapa? 

5. Termasuk jenis segitiga apakah, PFQ ? Mengapa? 

6. Hitunglah panjang FQ?  

7. Apakah FQ dan AB memiliki panjang yag sama? Dapatkah kamu menulis bentuk umum 

cara mencari panjang AB? 

 

 

 

Setelah kalian berhasil menemukan rumus panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran, gunakan rumus tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan rantai sepeda motor milik Tomi 
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Permasalahan 2 : 

Rio memiliki 3 buah bearing (laher) berbentuk tabung dengan panjang diameter 7 cm. Rio 

akan mengikat ketiga bearing (laher) dengan dua cara : 

Cara 1: 

 

 

Cara 2: 

 

 

 

Berapa panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat 3 buah bearing (laher) 

dengan cara 1? Apakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah bearing 

(laher) dengan cara 1 dan cara 2 memiliki panjang yang sama? Jelaskan !   

 

Agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan di atas ikutilah 

petunjuk dan jawablah pertanyaan pada halaman selanjutnya 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tiga buah lingkaran yang berjari-jari sama, yaitu r, dililit 

secara horizontal dengan sebuah sabuk. Akibatnya, tiga lingkaran tersebut saling 

bersinggungan  dengan garis singgung AB, BC, DE, dan EF.  Berapakah panjang sabuk 

lilitan minimal yang menghubungkan ketiga lingkaran tersebut ? 

Agar kamu dapat memecahkan permasalahan diatas jawabalah pertanyaan berikut ini ! 

1. Berapakah panjang AB ? 

2. Berapakah panjang BC ? 

3. Berapakah panjang busur CD ? 

4. Berapakah panjang DE ? 

5. Berapakah panjang EF ? 

6. Berapakah panjang busur FA ? 

7. Berapakah panjang sabuk lilitan ? 

Berapakah banyaknya garis singgung 

yang terjadi akibat lilitan sabuk ? 

Apakah sama dengan angka yang muncul 

pada rumus yang kamu temukan? 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

Perhatikan gambar tersebut! Tiga buah lingkaran yang berjari-jari sama, yaitu  r, dililit 

dengan sebuah sabuk. Akibatnya, tiga lingkaran tersebut saling bersinggungan, dengan 

garis singgung AB, CD, dan EF. Agar kalian dapat menentukan panjang sabuk lilitan 

minimal yang menghubungkan tiga lingkaran tersebut. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Berbentuk apakah Δ PQR ?  

2. Berapakah besar ∠ QRP ?  

3. Berapakah besar ∠ PRF ?   

4. Berapakah besar ∠ FRA ?                 

5. Berapakah besar busur  FA ?   

6. Berapakah besar busur  BC ?   

7. Berapakah besar busur  ED ?   

8. Berapakah panjang sabuk lilitan minimal ? 

 

 

 

Coba kalian bandingan dengan permasalahan sebelumnya , kemudian 

tentukan rumus untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal dan 

selesaikan permasalahan beraing (laher) milik Rio! 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Pak Andre memiliki mesin penggiling tepung seperti pada gambar di bawah ini. Panjang 

jari-jari kedua lingkaran tersebut masing-masing adalah 12 cm dan 2 cm, jarak kedua 

pusatnya 26 cm, dan besar ∠ APB = 1600. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut ! 

 

 

Soal 1 

Gambar berikut adalah 3 buah botol minuman dengan panjang diameter masing-masing 

14 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah botol minuman tersebut !  

Soal 2 



                     Bahan Ajar Matematika Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Invetsigation 

(GI)  
  
 Pada gambar berikut, gir depan dan gir belakang berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 

cm, jarak kedua pusatnya 13 cm, dan besar ∠ MPK = 1500. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua gir tersebut ! 

 

 

Soal 3 

Gambar berikut adalah 4 buah kaleng cat semprot dengan diameter masing-masing 7 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 4 buah kaleng cat semprot 

tersebut ! 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 
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Kompetensi Dasar: 

- 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

Indikator : 

- 4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

Permasalahan : 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Andi memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam yang besar dengan luas 78,5 

m2 digunakan untuk memelihara ikan lele dan kolam yang kecil dengan luas 50,24 m2 

digunakan untuk memelihara ikan mas. Setiap sore hari Andi selalu memberi makan ikan 

tersebut. Berapa jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam 

ikan mas bila jarak kedua titik pusat kolam tersebut 15 m?  

 

 

 

C. GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN DALAM DUA LINGKARAN 
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Agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, perhatikan gambar dibawah ini 

dan jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawahnya ! 

 

1. Berapa besar sudut yang dibentuk antara garis CD dengan jari-jari R? Mengapa? 

2. CD dan EB merupakan dua garis yang sejajar. Berapa panjang CE? 

3. Berapa panjang AE? 

4. Termasuk jenis segitiga apakah, AEB? 

5. Bagaimana kamu mencari panjang EB? 

6. Apakah EB dan CD memiliki panjang yang sama? Dapatkah kamu menulis bentuk 

umum mencari panjang CD?  

 

 

 

 

 

Coba kalian bantu menyelesaikan 

permasalahan kolam milik Andi ? 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Pak Suyadi memiliki 2 buah kolam ikan 

berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki 

lampu hias yang berada di tengah-tengah 

kolam besar maupun kolam kecil. Jarak antara 

kedua lampu hias (PQ) adalah 25 m.  

 Selain itu , kolam tersebut memiliki tempat untuk memberi makan ikan. Jarak antara 

kedua tempat pemberian pakan ikan antara kolam besar dengan kolam kecil (AB) adalah 

20 m. Berapakah perbandingan luas kolam ikan tersebut jika diketahui kolam kecil 

memiliki panjang jari-jari 6 m?. 

 

Soal 1 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Pada gambar tersebut bumi dan bulan memiliki 2 garis singgung persekutuan yaitu garis 

persekutuan dalam dan luar lingkaran. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm 

dan jarak titik pusat bumi ke titik pusat bulan adalah 30 cm. Berapak panjang garis 

singgung persekutuan dalam bumi dan bulan bila diketahui jari-jari bulan adalah 4 cm ! 

 

Soal 2 
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Perhatikan  gambar di bawah ini ! 

 

Goku sedang mengangkat sebuah benda dengan 

menggunakan dua buah katrol yaitu katrol 

tetap dan katrol bergerak seperti pada gambar 

di samping. Bila jarak kedua titik pusat katrol 

17 cm dan panjang garis singgung persekutuan 

dalam katrol tersebut adalah 15 cm. Tentukan 

jari-jari katrol bila diketahui katrol tersebut 

memiliki jari-jari yang sama! 

 

 

Soal 3 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Sebuah koper ditarik dengan menggunakan 3 buah katrol yaitu 2 katrol tetap dan 1 

katrol bergerak. Bila katrol tersebut memiliki panjang jari-jari sama yaitu 15 cm dan 

panjang garis singgung persekutuan dalam (panjang AB) adalah 40 cm. Berapa jarak 

kedua titik pusat katrol A dengan katrol B? 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 
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Kompetensi Dasar:  

4.5      Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

Indikator : 

4.5.1 Menentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

Permasalahan : 

Amir, Bunga, dan Cintya adalah siswa-siswi di salah satu sekolah menengah pertama di 

Kota Surabaya. Pada akhir pekan, mereka berencana akan pergi berlibur bersama di 

suatu tempat di kota itu. Sebelum menuju ke tempat liburan tersebut, mereka akan 

bertemu di suatu tempat sehingga jarak antara rumah mereka sama dari tempat mereka 

akan bertemu. Jarak antara rumah Amir dengan rumah Bunga adalah 13 km, jarak antara 

rumah Bunga dengan rumah Cintya adalah 14 km dan jarak antara rumah Amir dengan 

rumah Cintya adalah 15 km. Apabila rumah mereka ditunjukkan oleh peta di bawah ini, 

dapatkah kita menentukan tempat mereka akan bertemu dan berapakah jarak tempat 

pertemuan mereka dengan rumah mereka masing-masing?  

 

D. LINGKARAN LUAR SEGITIGA 
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KEGIATAN SISWA  

 

Kegiatan : Melukis Lingkaran Luar Segitiga 

Tujuan    : Mengetahui lingkaran luar segitiga merupakan lingkaran yang terletak di  

                 luar segitiga dan  melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

Langkah-langkah melukis lingkaran luar segitiga: 

1. Lukis ∆ ABC , kemudian lukis garis sumbu sisi AB. 

2. Lukis pula garis sumbu sisi BC, sehingga kedua garis sumbu saling 

berpotongan di titik P. 

3. Lukis lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PB. Lingkaran tersebut 

merupakan lingkaran luar ∆ ABC 

 

 Setelah kalian berhasil melukis lingkaran luar segitiga, 

coba kalian kaitkan dengan permasalahan Amir, Bunga 

dan Cintya. Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
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Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Misalkan a, b, dan c  adalah panjang sisi-sisi ∆ ABC, dan t adalah tinggi dari ∆ ABC. 

 

 

 

 

 

 

 Perhatikan ∆ ADC dan ∆ EBC !        

  

 

 

 

 

 

 

jawablah pertanyaan berikut ini dan beri penjelasan ! 

1. Apakah besar ∠ DAC = besar ∠ BEC ? 

2. Apakah besar ∠ CDA = besar ∠ CBE ? 

3. Apakah besar ∠ ACD = besar ∠ ECB ? 

 

 

Karena ∆ ADC dan Δ EBC memiliki besar sudut yang 

sama maka segitiga tersebut sebangun dan memiliki 

panjang sisi yang sebanding 



                     
  

  

 

Perhatikan gambar di bawah ini !   

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Dapatkah kamu membuat perbandingan panjang sisi-sisi ∆ ADC dan Δ 

EBC ? 

2. Tentukan panjang t ? 

3. Tentukan luas ∆ ABC ? 

4. Tentukan rumus jari-jari lingkaran luar segitiga ? 

 

Gunakanlah rumus tersebut untuk menyelesaikan 

permasalahan Amir, Bunga, dan Cintya 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Gambar di samping merupakan gambar dari ikat 

pinggang yang biasa di pakai oleh Tomi.  Kepala ikat 

pinggang tersebut berbentuk lingkaran yang di 

dalamnya terdapat segitiga samasisi. Panjang sisi 

segitiga tersebut adalah   4 cm. Berapakah jari-jari 

lingkaran luar segitiga tersebut ? 

 

 

 

Soal 1 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 
Gambar di atas merupakan gambar jam berbentuk segitiga sama sisi pada penampang 

menit dan detiknya yang memiliki panjang 2 cm. Berapa keliling lingkaran penampang jam 

tersebut? 

Soal 2 
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Setiap pagi hari Ibu Yuli menyiapkan sarapan buat anaknya. Pagi itu Ibu Yuli menyiapkan 

roti berbentuk segitiga dan di taruh pada piring kecil. Seperti pada gambar berikut : 

 

Bila panjang sisi-sisi roti berbentuk segitiga itu adalah 13 cm, 14 cm, dan 15 cm . 

Berapakah panjang keliling piring yang berbentuk lingkaran tersebut? 

 

 

Soal 3 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Suatu taman kota berbentuk lingkaran seperti 

yang terlihat pada gambar, akan di bangun 

kolam renang berbentuk segitiga ditengah-

tengah taman , bila ukuran kolam renang yang 

akan dibuat adalah 26 m, 28 m dan 30 m. 

Berapa keliling taman kota  berbentuk 

lingkaran tersebut ? 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 
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Kompetensi Dasar : 

     4.5      Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

Indikator : 

4.5.2 Menentukan panjang jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga 

 

Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, cobalah diskusikan 

secara berkelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ! 

  

 

Permasalahan : 

Pak Joko membangun tokonya tepat di tengah-tengah 3 jalan yang membentuk segitiga, 

sehingga jarak antara toko tersebut dengan ketiga jalan yang mengelilinginya adalah 

sama. Panjang ketiga jalan yang mengelilingi toko Pak Joko tersebut secara berturut-

turut adalah 26 meter, 28 meter, dan 30 meter.  

 

Dapatkah kamu menentukan berapa jarak antara toko Pak Joko dengan ketiga jalan 

tersebut ? 

 

E. LINGKARAN DALAM SEGITIGA 
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KEGIATAN SISWA  

 

Kegiatan : Melukis Lingkaran Dalam Segitiga 

Tujuan    : Mengetahui lingkaran dalam segitiga merupakan lingkaran yang terletak di  

                dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

 

Langkah-langkah melukis lingkaran dalam segitiga: 

- Lukislah sebuah segitiga sebarang, misalkan ΔPQR. Kemudian , lukislah 

garis bagi ∠P. 

- Lukislah garis bagi ∠Q sehingga memotong garis bagi ∠P di titik O. 

- Jari-jari diperoleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik  O ke 

salah satu sisi segitiga. Misalnya OA, tegak lurus PQ. 

- Lukislah lingkaran dengan jari-jari OA dan berpusat di titik O. 

 

 
Setelah kalian berhasil melukis lingkaran dalam 

segitiga, coba kalian kaitkan dengan permasalahan toko 

milik Pak Joko. Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
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Perhatikan ∆ ABC di bawah ini ! 

 

Segitiga ABC dapat dipartisi menjadi 3 buah daerah yang masing-masing berbentuk 

bangun segitiga yang memiliki tinggi berupa jari-jari lingkaran yaitu ∆ AOB, ∆ AOC, dan 

∆ BOC ! 

Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

Berapa Luas ∆ AOB ?  

Berapa Luas ∆ AOC ? 

Berapa Luas ∆ BOC ?  

Berapa Luas ∆ ABC ? 

Tentukan rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga ? 

 

 

 

Gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan 

permasalahan toko milik Pak Joko 

Masih ingatkan bahwa 

s = ½ × keliling segitiga  

s = ½ × (a+b+c) 
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Latihan Yuuk… 

 

Soal latihan: 

 

Soal latihan: 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tulislah apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan bahasamu sendiri! 

b. Tulislah strategi penyelesaianya dengan langkah-langkah yang tepat dan jelas! 

c. Kemudian berikan kesimpulan dari soal yang telah kamu selesaikan 

 

Suatu taman kota berbentuk segitiga , akan di 

bangun kolam renang berbentuk lingkaran di 

tengah-tengah taman , bila panjang taman 

kota yang membentuk sudut siku-siku 30 m 

dan 40 m. Berapa luas kolam renang yang akan 

dibangun tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Soal 1 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan papan logo Usaha 

Kesehatan Sekolah yang berbentuk segitiga sama sisi. 

Luas papan berbentuk segitiga sama sisi tersebut adalah 

300 cm2. Bila jari-jari lingkaran 10 cm. Berapa panjang 

sisi-sisi segitiga tersebut ? 

 

Soal 2 
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Seorang penggemar bola selalu memliki atribut dari klub yang disukainya seperti gambar 

berikut  

 

Tono sangat mengidolakan klub Chelsea.fc ketika 

menonton chelsea bertanding ia selalu memakai 

slayer. Slayer tersebut berbentuk segitiga sama 

kaki dengan sisi yang sama memiliki panjang 26 cm 

dan sisi yang lainya 48 cm. Berapakah luas logo 

chelsea yang berbentuk lingkaran tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

Soal 3 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan bendera yang digunakan untuk 

lomba lari, berbentuk segitiga siku-siku. Di dalam bendera 

terdapat  tersebut di buat dengan menggunakan papan dari 

kayu. Bila panjang hipotenusnya 10 cm dan panjang salah satu 

sisi 8 cm. Berapa panjang keliling lingkaran lingkaran  

tersebut ? 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 



 

1. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan 

berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. 

2. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran 

tersebut 

3. Menentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik di luar 

lingkaran: 

 

AP = √        

AP = Panjang garis singgung lingkaran  

OP = jarak antara titik pusat dengan 

titik di luar lingkaran 

OA = jari-jari lingkaran 

4. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

 

AD= CB = √           

AD = CB = garis singgung persekutuan luar 

PQ = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

DQ = jari-jari lingkaran kecil 

5. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

 

d = √          

d = garis singgung persekutuan dalam 

p = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

r = jari-jari lingkaran kecil 
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6. Panjang sabuk lilitan minimal yang digunakan untuk mengikat dua lingkaran atau lebih 

dengan jari-jari sama. 

Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd 

7. Menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

r = 
 

 
 

keterangan :   r             = jari-jari lingkaran  

                   s             = setengah keliling segitiga 

                   L            = Luas segitiga ABC 

8. Menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga. 

 

r = 
         

  
 

keterangan :  r            = jari-jari lingkaran  

                     a,b dan c = panjang sisi-sisi segitiga 

                     L            = Luas segitiga ABC 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan bahan ajar matematika berbasis kontekstual dengan Metode 

Group Investigation (GI) untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa SMP/MTs pada materi garis singgung lingkaran dapat 

terselesaikan. Dengan adanya bahan ajar ini, penyusun berharap agar siswa 

lebih terbantu dalam mempelajari materi garis singgung lingkaran sehingga 

mampu dalam memecahkan masalah matematika. 

Bahan ajar matematika ini disusun berdasarkan tujuh komponen 

utama dalam pembelajaran kontekstual yaitu : konstruktivisme, menemukan, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian sebenarnya. 

Bahan ajar matematika berbasis kontekstual ini dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas digunakan dengan metode Group Investigation (GI) 

sehingga dapat melatih siswa aktif dalam belajar berdiskusi dengan 

kelompok, dapat menghargai pendapat orang lain. 

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi pengembangan 

bahan ajar matematika di masa yang akan datang. Terima kasih atas semua 

dukunganya dan selamat belajar. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

Yogyakarta, 10 Januari 2014  
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BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN METODE 

GROUP INVESTIGATION (GI) UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI GARIS SINGGUNG 

LINGKARAN 
 

 

Standar Kompetensi 

4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

 

 

Kompetensi Dasar : 

4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

 

Indikator : 

4.4.1 Menentukan  panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar  lingkaran 

4.4.2 Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

4.4.3 Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.5 Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

 

 

Indikator : 

4.5.1 Menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga 

4.5.2 Menentukan jari-jari lingkaran dalam suatu segitiga 

iv 



 

Pre-test 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 

Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Menggeser lidi sebagai pengganti garis yang 

memotong lingkaran. 

Melukis garis singgung lingkaran melalui satu 

titik di luar lingkaran. 

Menemukan rumus panjang garis singgung 

lingkaran 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sifat garis singgung lingkaran 

1 

Bertanya 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI)  2 
 

SIFAT GARIS SINGGUNG LINGKARAN 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 1. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi sifat garis singgung diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

bahan ajar yaitu : 

Tono memiliki kolam ikan berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 5 m seperti 

pada gambar di bawah ini. Di tengah-tengah kolam tersebut terdapat lampu hias, karena 

lampu tersebut rusak Tono akan mengganti dengan lampu yang baru. Untuk mengganti 

lampu hias tersebut Tono bisa melewati dua pintu kolam yang ada di kiri dan kanan kolam , 

bila diketahui jarak lampu hias dan Tono adalah 13 m . Dapatkah kamu menentukan  jarak 

yang ditempuh Tono menuju pintu kiri (B) maupun pintu kanan (A)? 

 

 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

- Menggeser lidi sebagai pengganti garis yang memotong lingkaran. 

- Melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. 

- Menemukan rumus panjang garis singgung lingkaran. 

     (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan tugas yang akan dipelajari)  

 

 

Kegiatan penemuan diawali dengan kegiatan siswa menggeser lidi sebagai pengganti garis 

yang memotong lingkaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan besar sudut yang 

dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

Guru menginstruksikan  kepada siswa agar mengikuti langkah –langkah yang ada pada bahan 

ajar . Langkah-langkah sebagai berikut  : 

a. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm.  

b. Tarik garis AB dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran tersebut.  

c. Tarik garis PQ dengan panjang 6 cm yang merupakan diameter lingkaran  dan tegak 

lurus dengan garis AB.  

d. Buat garis k  yang berhimpit dengan diameter PQ. 

e. Ambil sebatang lidi letakan ada posisi garis k lalu geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 

cm sebagai posisi (i) dan tegak lurus dengan diameter AB kemudian buatlah garis l  

yang memotong lingkaran di titik C dan titik D. 

f. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (i) ke posisi (ii) dan buatlah garis m  

yang memotong lingkaran di titik E dan titik F. 

g. Geserlah lidi ke kanan sebanyak 1 cm dari posisi (ii) ke posisi (iii) dan buatlah garis n 

yang memotong lingkaran di titik B.  

h. Dengan menggunakan busur ukurlah besar sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis 

n dengan jari-jari lingkaran OB. 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Setelah melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Bila garis n yang memotong lingkaran di satu titik disebut sebagai garis singgung lingkaran. 

Berapa besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan jari-jari/diameter 

suatu lingkaran? Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan ini? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil menemukan besar 

sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan diameter suatu lingkaran yaitu 90
o
 

mereka membuat kesimpulan bahwa garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari / 

diameter suatu lingkaran yang melalui titik singgungnya. 

 

 

Kegiatan penemuan dilanjutkan dengan kegiatan siswa melukis garis singgung lingkaran 

melalui satu titik di luar lingkaran. Kegiatan ini bertujuan  untuk mengetahui garis singgung 

lingkaran yang melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada 

lingkaran tersebut 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

Guru menginstruksikan kepada siswa agar mengikuti langkah – langkah yang ada pada bahan 

ajar . Langkah-langkah melukis garis singgung sebagai berikut  : 

1. Buatlah suatu lingkaran dengan pusat O dengan jari-jari 3 cm. Hubungkan O dengan titik 

T yang terletak di luar lingkaran dengan panjang OT 5 cm.  

2. Buat titik M sebagai titik tengah garis OT sehingga panjang OM = panjang MT. 

3. Buatlah busur lingkaran dengan pusat M dan jari-jari  OM sehingga memotong lingkaran 

dengan pusat O di titik A dan B. 

4. Hubungkan  titik A dengan T dan  titik B dengan T sehingga diperoleh AT dan BT, yaitu 

pasangan garis singgung yang melalui titik T 

. 

Bertanya 

Penemuan Melaksanakan investigasi 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI)  5 
 

 

Setelah melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Ada berapa garis singgung lingkaran yang dapat kamu buat? Apa panjang kedua garis 

singgung tersebut sama? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil membuat garis 

singgung mereka mengetahui bahwa panjang garis singgung tersebut sama .  

 

 

Kegiatan penemuan selanjutnya yaitu siswa mencari rumus panjang garis singgung lingkaran 

yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Siswa diminta menjawab pertanyaan-

pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 4 sehingga mereka dapat menemukan rumus 

panjang garis singgung lingkaran 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 

 

1. Berapakah besar sudut OAT? 

Jawab : 90
o
. 

2. Berbentuk bangun apakah segitiga OAT? 

Jawab : segitiga siku-siku 

3. Bagaimana cara mencari panjang AT? 

Jawab : AT
2
 = OT

2
 – AO

2 

                     
AT = √        

Bertanya 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Guru meminta siswa untuk menyimpulkan bagaimana rumus menentukan panjang garis 

singgung suatu lingkaran : 

 

 

 

 

 

 

Melalui pertanyaan yang terarah, guru membimbing siswa untuk memahami penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan panjang garis singgung lingkaran yang terdapat dalam bahan 

ajar. 

“Dapatkah kalian menyelesaikan permasalahan Tono dengan rumus yang telah kalian 

temukan? “ 

Hal ini penting ditekankan agar siswa dapat mengkaitkan antara permasalahan Tono dengan 

rumus yang telah mereka temukan. 

 

 

 

Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegitan siswa menemukan besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran 

dengan jari-jari lingkaran 

- Kegiatan siswa melukis garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. 

- Kegiatan siswa menemukan rumus panjang garis singgung lingkaran. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan. 

AT = √        

AT = panjang garis singgung lingkaran 

OT = jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran 

AO = jari-jari lingkaran 

Bertanya 

Menyiapkan laporan akhir 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Tentukan jarak antara titik pusat isolasi (titik O) 

dengan pemotong isolasi (titik B) bila diketahui jari-

jari isolasi adalah 8 cm dan panjang AB adalah 15 cm? 

 

 

 

  

Setelah siswa selesai menyelesaikan permasalahan Tono. Guru meminta satu kelompok untuk 

maju menuliskan jawabanya di papan tulis dan mempresentasikanya. 

Jawaban dari permasalahan Tono adalah sebagai berikut: 

Diketahui : -    Jari-jari (r) = 5 m 

- Jarak Tono dengan lampu hias (p) = 13 m 

Ditanya   :  Jarak yang ditempuh Tono menuju pintu kiri maupun kanan (s) …? 

Jawab      :    s = √       

                        = √       

                        = √       

                        = √    

                         = 12  

Jadi jarak yang ditempuh Tono menuju pintu kiri maupun kanan yaitu 12 m. 

 

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

 

 

 

 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Refleksi 

Soal 1 

Evaluasi 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Doraemon dan Chiki sangat senang bermain jungkat-jungkit yang dipasang pada poros berbentuk 

lingkaran. Bila jari-jari lingkaran adalah 6 dm dan jarak antara Doraemon dan titik pusat 

lingkaran tersebut adalah 10 dm. Berapakah  panjang papan jungkat-jungkit tersebut? 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Diketahui :  Panjang  AB  = 15 cm 

       Jari-jari isolasi (r) = 8 cm 

Ditanya  : jarak antara titik pusat lingkaran dengan pemotong isolasi (s) … ? 

Jawab      :  s = √       

          = √       

                      = √       

                      = √    

                      = 17  

Jadi Jarak antara titik pusat lingkaran dengan pemotong isolasi adalah 17 cm 

Alternatif Penyelesaian 

Soal 2 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

Pelek sebuah mobil yang dikaitkan pada paku dengan 

menggunakan tali. Jika jarak antara paku dengan pusat pelek 

tersebut adalah 25 cm dan besar sudut AOB = 120
0
. Berapa 

panjang tali yang digunakan untuk mengaitkan pelek tersebut 

bila diketahui jari-jari pelek ban mobil adalah 15 cm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 

Diketahui: r = 6 dm  

                 Jarak titik pusat (p) = 10 dm 

Ditanya : panjang papan jungkat-jungkit (s) …? 

Jawab : 

- Mencari panjang garis singgung 

s = √      

  = √       

  = √       

  = √   

  = 8  

Karena panjang papan jungkat-jungkit = 2 x panjang garis singgung = 2 x 8 = 16  

            Jadi, panjang papan jungkat-jungkit adalah 16 dm 
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Diketahui :  

- jarak paku dengan pusat pelek ban mobil (p) adalah 25 cm  

- jari-jari pelek ban mobil adalah 15 cm   

- besar ∠ AOB = 120
o 
 

Ditanya : panjang tali yang digunakan mengikat pelek ban mobil…? 

Jawab  : 

        Panjang tali = panjang PB + panjang busur BA + panjang AP 

Panjang PB 

panjang PB = √      

                    = √        

                    = √        

                    = √     

                     = 20  

 

Panjang busur BA 

Panjang bususr BA = 
       ∠     

     x keliling lingkaran 

                    = 
    

     x 2 π r 

                    = 
 

 
 x 2 x 3,14 x 15 

                    = 62,8  

 

 

Panjang AP 

Panjang AP = panjang PB karena kedunya merupakan garis singgung lingkaran yang 

ditarik dari titik diluar lingkaran sehingga panjangya sama yaitu 20 cm. 

       Panjang tali = panjang PB + panjang busur BA + panjang AP 

                           = 20 + 62,8 + 20 

                           = 102,8  

      Jadi panjang tali yang digunakan untuk mengaitkan pelek ban mobil adalah 102,8 cm. 

 

 

 

Alternatif Penyelesaian 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI)  11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui :  

- jarak antara benda dengan pusat katrol adalah 10 cm  

- jarak tangan Spongebob dengan pusat katrol adalah 17 cm  

- jari-jari katrol adalah 8 cm   

- besar sudut BOC = 150
0 

 

Ditanya : Panjang tali yang digunakan Spongebob…? 

 Jawab  :  Panjang tali = panjang AB + panjang busur BC + panjang CD 

Panjang AB = √       

                    = √       

                    = √       

                    = √     

                     = 15  

Panjang busur BC = 
         

     x keliling lingkaran 

                  = 
    

     x 2 π r 

                  = 
 

  
 x 2 x 3,14 x 8 

                  = 20,93  

 

panjang CD = √       

                    = √       

                    = √       

                    = √   

                    = 6  

  

Panjang tali = panjang AB + panjang busur BC + panjang CD 

                    = 15 + 20,93 + 6 = 41,93  

Jadi panjang tali yang digunakan Spongebob adalah 41,93 cm. 

Alternatif Penyelesaian 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

Spongebob sedang menarik sebuah benda dengan 

menggunakan katrol, bila jarak antara benda dengan titik 

pusat katrol adalah 10 cm dan jarak antara titik pusat katrol 

dengan tangan kanan Spongebob adalah 17 cm . Berapa 

panjang tali yang digunakan Spongebob untuk menarik benda 

tersebut bila jari-jari katrol 8 cm dan besar ∠ BOC = 150
0
?  

 

 

 

Soal 4 
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Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Nyata 

Komentar guru untuk siswa: 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 

Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus panjang garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran dan panjang 

sabuk lilitan minimal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

13 

Bertanya 
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GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LUAR DUA LINGKARAN 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 7. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

 

Materi garis singgung persekutuan luar dua lingkaran diawali dengan mengidentifikasi 

permasalahan yang ada pada bahan ajar yaitu : 

Tomi akan mengganti rantai sepeda motornya yang putus. Agar mendapat panjang rantai 

yang sesuai, Tomi melakukan pengukuran pada kedua roda gigi sepeda motornya terlebih 

dahulu. Ternyata, jari-jari roda gigi pertama (AP) 8 cm dan jari-jari roda gigi kedua (BQ) 

adalah 3 cm. Kemudian Tomi juga mengukur jarak antara kedua gigi roda (PQ) tersebut 50 

cm.  

(lihat sketsa berikut). 

 

Tentukan panjang rantai yang diperlukan Tomi! 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam bahan ajar. (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari)  

 

 

Pada kegiatan penemuan ini yang paling esensi adalah siswa dapat menemukan rumus  

menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Siswa diminta menjawab 

pertanyaan-pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 8 sehingga mereka dapat 

menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 

 

1. Pada gambar tersebut AB merupakan panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran, AP merupakan jari-jari gir depan = R dan BQ merupakan jari-jari gir 

belakang = r, maka berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan jari-

jari R? 

Jawab : 90
0
 

2. Bila FQ tegak lurus dengan AP. Berapakah panjang FP? 

Jawab : FP = AP – AF = R – r 

3. Berbentuk apakah bangun AFQB? 

Jawab : Persegi panjang 

 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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4. Apakah FQ sejajar dengan garis  AB? Mengapa? 

Jawab : iya, FQ sejajar dengan garis AB karena AFQB merupakan persegi panjang 

dengan FQ dan AB merupakan sisi yang sejajar dan sama panjang.  

5. Termasuk jenis segitiga apakah, PFQ? Mengapa? 

Jawab : segitiga siku-siku, karena salah satu besar sudutnya 90
o
. 

6. Hitunglah panjang FQ?  

Jawab: FQ = √    –      = √            

7. Apakah FQ dan AB memiliki panjang yang sama? Dapatkah kamu menulis bentuk 

umum cara mencari panjang AB? 

Jawab: iya sama. AB = FQ = √    –      = √            dengan AB = panjang 

garis singgung , R = jari-jari depan dan r = jari-jari belakang 
 

 

Melalui pertanyaan yang terarah, guru membimbing siswa untuk memahami penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang 

terdapat dalam bahan ajar. 

“Bila FQ tegak lurus dengan AP, Dapatkah kalian menentukan berapa panjang FP?” 

Hal ini penting ditekankan agar siswa dapat mengaitkan bahwa FQ dan AB merupakan sisi 

sejajar dari bangun persegi panjang.  

 

 

Rio memiliki 3 buah bearing (laher) berbentuk tabung dengan panjang diameter 7 cm. 

Rio akan mengikat ketiga bearing (laher) dengan dua cara : 

Cara 1: 

 

cara 2 

 

Berapa panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat 3 buah bearing (laher) 

dengan cara 1? Apakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah bearing 

(laher) dengan cara 1 dan cara 2 memiliki panjang yang sama? Jelaskan!   

Bertanya 

Konstruktivisme Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam bahan ajar. (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan tugas yang akan 

dipelajari)  

 

 

Pada kegiatan selanjutnya siswa mencari rumus panjang sabuk lilitan minimal yang mengikat 

dua buah lingkaran atau lebih. Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyan yang ada 

bahan ajar pada halaman 10  sehingga mereka dapat menemukan rumus panjang sabuk lilitan 

minimal yang mengikat dua buah lingkaran atau lebih. 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah panjang AB? 

Jawab : 2 r 

2. Berapakah panjang BC? 

Jawab : 2 r 

3. Berapakah panjang busur CD? 

Jawab : 
 

 
 × keliling lingkaran = 

 

 
 × 2 π r 

4. Berapakah panjang DE? 

Jawab : 2 r 

5. Berapakah panjang EF? 

Jawab : 2 r 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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6. Berapakah panjang busur FA? 

Jawab : 
 

 
 × keliling lingkaran = 

 

 
 × 2 π r 

7. Berapakah panjang sabuk lilitan? 

             Jawab :    

             =  AB + BC + busur CD + DE + EF + busur FA 

              = 2 r + 2 r + ( 
 

 
 × keliling lingkaran) + 2 r + 2 r + ( 

 

 
 × keliling lingkaran) 

              = 2 r + 2 r + ( 
 

 
 × 2πr) + 2 r + 2 r + ( 

 

 
 × 2πr)      ingat  (d = 2 r) 

             = d + d + (πr) + d + d + (πr) 

             = 4d + 2πr  

               = 4d + πd 

Setelah siswa berhasil menemukan panjang sabuk lilitan minimal tiga buah lingkaran yang 

dengan cara 1, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bahan 

ajar halaman 11 sehingga siswa dapat menemukan rumus menentukan panjang sabuk lilitan 

minimal yang menghubungkan dua lingkaran atau lebih. 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut : 

1. Berbentuk apakah ∆ PQR? 

Jawab : segitiga sama sisi 
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2. Berapakah besar ∠    ? 

Jawab : 60
o
 

3. Berapakah besar ∠    ? 

Jawab : 90
o
 

4. Berapakah besar ∠   A? 

Jawab :  

       ∠ FRA = 360
o
 – (∠ PRF + ∠ QRP + ∠ ARQ) 

                  = 360
o
 – (90

o
 + 60

o
 + 90

o
 ) 

                  = 360
o
 – 240

o 

        = 120
o
 

5. Berapakah panjang busur FA? 

Jawab : busur  FA  = 
    

      × keliling lingkaran =  
 

 
   × 2 π r 

 

6. Berapakah panjang busur BC? 

Jawab : busur  BC  = 
    

      × keliling lingkaran =  
 

 
   × 2 π r 

7. Berapakah panjang busur ED? 

Jawab : busur  ED  = 
    

      × keliling lingkaran =  
 

 
   × 2 π r 

8. Berapakah panjang sabuk lilitan minimal? 

Jawab : 

       =   AB + busur BC + DC + busur DE + EF + busur FA 

       =   AB + busur FA + DC + busur FA + EF + busur FA 

       =   AB + DC + EF + 3 busur FA 

        =   2r + 2r + 2r + ( 3 ×   
 

 
   × 2 π r ) 

        =  d + d + d + 2 π r 

        = 3d + πd 
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Coba kalian bandingkan dengan permasalahan sebelumnya, kemudian tentukan rumus 

untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal? 

Jawab : 

 

  

Terdapat 4 buah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan panjang sabuk 

lilitan minimal yaitu 4d + πd 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Terdapat 3 buah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan panjang sabuk 

lilitan minimal yaitu 3d + πd. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, jika beberapa lingkaran yang berdiameter sama, 

yaitu d, dililit sebuah sabuk sedemikian rupa sehingga saling bersinggungan, dan   

n banyaknya garis singgung yang terjadi akibat lilitan sabuk, maka berlaku rumus : 

 

 

 

 

 

Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd 
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Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegitan siswa menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran.  

- Kegiatan siswa menemukan panjang sabuk lilitan minimal yang mengikat dua lingkaran 

atau lebih dengan jari-jari sama. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 1 dan 2. 

 

 

Setelah siswa berhasil menemukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Guru meminta siswa untuk menyelesaiakan permasalahan 1 dan mempresentasikan di depan 

kelas. 

Diketahui : Jarak kedua titik pusat (PQ) = 50 cm 

                   Jari-jari gir depan (R) = 8 cm 

                   Jari-jari gir belakang (r) = 3 cm 

Ditanya : Tentukan panjang rantai yang diperlukan Tomi …? 

Jawab :  

Panjang tali = panjang AB + panjang busur AC + panjang CD + panjang busur BD 

Panjang AB = √             

                    = √            

Panjang busur AC = 
 

     × keliling lingkaran P  

                                = 
    

    
 × 2 × π × r  

Rumus menentukan panjang sabuk lilitan minimal yaitu 

Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd 

Keterangan :   n = banyak garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

                       d = panjang diameter lingkaran 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Menyiapkan laporan akhir 
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      = √          

      = √        

      = √     

      = 49,75 

                                = 
    

     × 2 × 3,14 × 8  

                                = 35,45 cm 

 

 Panjang busur BD = 
         

     × keliling lingkaran Q  

    =  
            

    
 × 2πr  

                                        = 
    

     × 2 × 3,14 x 3  

   = 5,55  

Karena CD merupakan garis singgung persekutuan dua lingkaran maka panjang CD = 

panjang AB sehingga panjang CD = 49,75 cm    

Panjang rantai yang diperlukan Tomi = panjang AB + panjang busur ASC + panjang CD 

                                                                      + panjang busur BTD. 

                              = 49,75 + 35,45 +49,75 + 5,55 

                              = 140, 5  

      Jadi, panjang rantai sepeda yang diperlukan Tomi adalah 140, 5 cm. 

Setelah siswa berhasil menemukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua 

buah lingkaran atau lebih dengan jari-jari sama. Guru meminta siswa untuk menyelesaiakan 

permasalahan 2 dan mempresentasikan di depan kelas. 

Diketahui : Banyak garis singgung terbentuk oleh sabuk lilitan (n) = 4 

                   Panjang diameter (d) = 7 cm 

Ditanya : Panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1 …? 

Jawab :   Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd  

                                                                = (4 × 7) + ( 
  

 
 × 7 ) 

                                                                = 28 + 22 

                                                                = 50  

Jadi panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1 adalah 50 cm. 
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Setelah mengetahui panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1, selanjutnya guru meminta 

siswa untuk menentukan panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 2. 

Panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 2  

Diketahui : Banyak garis singgung terbentuk oleh sabuk lilitan (n) = 3 

                   Panjang diameter (d) = 7 cm 

Ditanya : panjang sabuk lilitan minimal dengan cara 1 …? 

Jawab : Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd  

                                                              = (3 × 7) + ( 
  

 
 × 7 ) 

                                                              = 21 + 22 

                                                              = 43 cm 

Apakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah bearing (laher) dengan cara 1 

dan cara 2 memiliki panjang yang sama? Jelaskan! 

Jawab: tidak, karena panjang sabuk lilitan minimal dengan cara pertama lebih panjang 

daripada cara kedua. 

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Kunci jawaban 

soal dari latihan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Andre memiliki mesin penggiling tepung seperti pada gambar di bawah ini. Panjang jari-jari 

kedua lingkaran tersebut masing-masing adalah 12 cm dan 2 cm, jarak kedua pusatnya 26 cm, 

dan besar ∠ APB = 160
0
. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut! 

 

 

Soal 1 

Refleksi Evaluasi 
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Diketahui: Jari-jari lingkaran belakang (r) = 2 cm  

                  Jari-jari lingkaran depan (R) = 12 cm  

                  Jarak kedua titik pusat (p) = 26 cm 

                  Besar ∠ APB = 160
0
 

Ditanya : panjang rantai…? 

Jawab : 

Panjang rantai = panjang busur AB + panjang BC + panjang busur CD + panjang AD 

Panjang busur AB = 
∠    

    
   keliling lingkaran P      

                              =  
    

    
   2  × π × r 

                              =  
 

 
   2   3,14   2  

                  = 5,58  

 

Panjang garis BC = √          

                             = √            

                             =  √          

                             = √        

                             = √    

                     = 24  

    

Panjang busur CD = 
∠    

       keliling lingkaran P  

                              = 
           

       2  × π × R 

                              = 
    

       2   3,14   12  

                              = 
 

 
 x 2 x 3,14 x 12 

                              = 41,86  

 

Panjang garis AD 

Garis AD merupakan garis singgung 

persekutuan luar dua lingkaran maka 

panjang AD = panjang BC = 24 cm 

 

Panjang rantai = panjang busur AB + panjang garis BC + panjang busur CD  

                        + panjang garis AD  

Panjang rantai = 5,58 + 24 + 41,86 + 24 

                          = 95,44  

Jadi panjang rantai yang menghubungkan kedua lingkaran 95,44 cm. 

 

 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui :  -     panjang diameter (d)  = 14 cm 

- Banyaknya garis singgung (n) = 3 

Ditanya : panjang tali minimum ... ? 

Jawab :  panjang tali minimum = nd + πd 

                                                  = (2 × 14) + ( 
  

 
 × 14) 

                                                  = 28 + 44  

                                       = 72  cm 

Jadi panjang tali minimum untuk mengikat ketiga botol minuman adalah 72 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar berikut adalah 3 buah botol minuman dengan panjang diameter masing-masing 14 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 buah botol minuman tersebut!  

 

Soal 2 

Pada gambar berikut, gir depan dan gir belakang berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm, jarak 

kedua pusatnya 13 cm, dan besar ∠ MPK = 150
0
. 

 

Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan kedua gir tersebut! 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui: Jari-jari gir belakang (r) = 2 cm  

           Jari-hari gir depan (R) = 7 cm  

                 Jarak kedua titik pusat gir (p) = 13 cm 

           Besar ∠ MPK = 150
0
 

Ditanya : Panjang rantai…? 

Jawab : 

Panjang rantai = panjang  MN + panjang busur MK + panjang KL + panjang busur LN 

Panjang garis MN    

MN = √              

       = √           

       =  √         

       = √       

       = √      

       = 12  

Panjang busur MK = 
∠    

       keliling lingkaran P  

                               = 
    

       2  × π × r 

                               = 
 

  
   2   3,14   2  

                           = 5,23  

 

 

Panjang Garis KL merupakan 

garis singgung persekutuan luar 

dua lingkaran maka panjang KL 

= panjang MN = 12 cm 

 

     Panjang busur LN =  
∠    

       keliling lingkaran P  

                                   =  
           

       2  × π × r 

                                   =  
    

       2   
  

 
   7  

                                   =  
 

  
 x 2 x  

  

 
  x 7 

                                   = 25,67  

Panjang rantai = panjang  MN + panjang busur MK + panjang KL + panjang busur LN 

Panjang rantai = 12 + 5,23 + 12 + 25,67 

                  = 54,9  

Jadi panjang rantai yang menghubungan kedua gir adalah 54,9 cm 

Alternatif Penyelesaian 



Bahan Ajar Guru Berbasis Kontekstual dengan Metode Group Investigation (GI) 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : -    Panjang diameter (d) = 7 cm 

- Banyaknya garis singgung lingkaran n = 4 

Ditanya   : Panjang sabuk lilitan minimal …? 

Jawab     : Panjang sabuk lilitan minimal = nd + πd    

     = (4 × 7) + ( 
  

 
 × 7 )    

     = 50 cm 

Jadi panjang sabuk lilitan minimal yang digunakan adalah 50 cm. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa.  

 

 

 

Gambar berikut adalah 4 buah kaleng cat semprot dengan diameter masing-masing 7 cm. 

 

Tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 4 buah kaleng cat semprot tersebut! 

 

Soal 4 

Komentar guru untuk siswa: 

Penilaian Nyata 

Alternatif Penyelesaian 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 
Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus panjang garis singgung 

persekutuan dalam   dua lingkaran. 

 

 

28 

 garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

Bertanya 
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GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN DALAM DUA LINGKARAN 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 14. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi sifat garis singgung diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

bahan ajar yaitu : 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Andi memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam yang besar dengan luas 78,5 

m
2
 digunakan untuk memelihara ikan lele dan kolam yang kecil dengan luas 50,24 m

2
 

digunakan untuk memelihara ikan mas. Setiap sore hari Andi selalu memberi makan ikan 

tersebut. Berapa jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam ikan 

mas bila jarak kedua titik pusat kolam tersebut 15 m? 

 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam bahan ajar. (Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan Tugas yang akan 

dipelajari)  

 

 

Pada kegiatan penemuan ini yang paling esensi adalah siswa dapat menemukan rumus  

menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Siswa diminta 

menjawab pertanyaan-pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 15 sehingga mereka 

dapat menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

1. Berapakah besar sudut yang dibentuk antara garis CD dengan jari jari R? 

Jawab: 90
0
, karena CD merupakan garis singgung lingkaran. 

2. CD dan EB merupakan dua garis yang sejajar. Berapakah panjang CE? 

Jawab: CE = r  

3. Berapa panjang AE? 

Jawab: AE = AC + CE = R + r 

4. Termasuk jenis segitiga apakah, AEB? 

Jawab : berbentuk segitiga siku-siku. 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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5. Bagimana kamu mencari panjang EB? 

 Jawab: EB = √        = √            

6. Apakah EB dan CD memiliki panjang yang sama? Dapatkah kamu menulis bentuk umum 

mencari panjang CD? 

Jawab : iya sama, CD = EB = √        = √           

panjang AB adalah jarak kedua titik pusat (p) , R = jari-jari lingkaran besar dan r 

jari-jari lingkaran kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui pertanyaan yang terarah, guru membimbing siswa untuk memahami penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

yang terdapat dalam bahan ajar. 

“Apakah EB dan CD memiliki panjang yang sama? Dapatkah kalian menentukan berapa 

panjang EB? “ 

Hal ini penting ditekankan agar siswa dapat mengkaitkan bahwa EB dan CD merupakan sisi 

sejajar dari bangun persegi panjang BCDE. 

 

 

Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegiatan siswa menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 

Rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran : d = √          

d = panjang garis singgung lingkaran  

p = jarak kedua titik pusat 

R = jari-jari lingkaran besar 

r = jari-jari lingkaran kecil 

 

 

Bertanya 

Menyiapkan laporan akhir 
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Setelah siswa selesai menyelesaikan permasalahan kolam Andi. Guru meminta satu 

kelompok untuk maju menuliskan jawabanya di papan tulis dan mempresentasikanya. 

Jawaban dari permasalahan kolam Andi adalah sebagai berikut: 

Diketahui  : Luas kolam ikan lele = 78,5 m
2
   

                    Luas kolam ikan mas = 50,24 m
2
  

                    Jarak kedua titik pusat kolam (p) = 15 m 

Ditanya    : Jarak yang ditempuh Andi dari kolam ikan lele ke kolam ikan mas (d)…? 

Jawab       :  

menentukan jari-jari kolam ikan lele 

L = π × R
2
 

78,5 = 3,14 × R
2
  

R
2
  = 

    

    
 

R
2 

= 25 

R = √   

R = 5  

 

menentukan jari-jari kolam ikan mas 

L = π × r
2
 

50,24 = 3,14 × r
2
  

r
2
  = 

     

    
 

r
2 

= 16 

r = √   

r = 4  

Menentukan jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam 

ikan mas : 

d = √          

   =√           

                     =√         

                      = √       

                      = √    

                      = 12  

Jadi jarak yang ditempuh Andi untuk pergi dari kolam ikan lele ke kolam ikan 

mas  adalah 12 m. 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 
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Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

Kunci jawaban soal dari latihan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Diketahui : Jarak antara kedua lampu hias (p) = 25 m  

                  Jarak antara kedua tempat pemberian pakan ikan (d) = 20 m 

       Jari-jari kolam kecil ( r ) = 6 m 

Ditanya    : Perbandingan kolam besar dengan kolam kecil …? 

Jawab      :   Mencari panjang jari-jari kolam besar 

       d  =  √            

     20  = √             

     20  =  √            

     20
2
 = 25

2
 – ( R + 6 )

2
 

    400 = 625 – ( R + 6 )
2 

Refleksi 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Pak Suyadi memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk 

lingkaran. Kolam tersebut memiliki lampu hias 

yang berada di tengah-tengah kolam besar maupun 

kolam kecil. Jarak antara kedua lampu hias adalah 

25 m. Selain itu , kolam tersebut memiliki tempat 

untuk memberi makan ikan . Jarak antara kedua  

tempat pemberian pakan ikan antara kolam besar dengan kolam kecil adalah 20 m. Berapakah 

perbandingan luas kolam ikan tersebut jika diketahui kolam kecil memiliki panjang jari-jari 6 m?. 

 

Soal 1 

Alternatif Penyelesaian 

Evaluasi 
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    ( R + 6 )
2 

= 625 – 400 

    ( R + 6 )
2 

= 225 

    ( R + 6 ) = √    

         R + 6 = 15 

               R = 15 – 6 

               R = 9 m. 

- Mencari perbandingan Luas kolam besar dan Luas kolam kecil   

L kolam besar : L kolam kecil 

  × R
2
 :   ×r

2 

  × 9
2
 :   ×6

2
 

81π  : 36 π 

9 : 4 

Jadi perbandingan kedua Luas kolam tersebut adalah 9 : 4. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Diketahui : Panjang garis singgung persekutuan luar (l) = 24 cm                   

                 Jarak titik pusat (p) = 30 c 

                 Jari-jari bulan (r) = 4 cm 

Ditanya : panjang garis singgung persekutuan dalam (d)…? 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Bumi dan bulan memiliki 2 garis singgung persekutun yaitu garis persekutuan dalam dan luar 

lingkaran. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm dan jarak titik pusat bumi ke titik 

pusat bulan adalah 30 cm. Berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam bumi dan 

bulan bila diketahui jari-jari bulan adalah 4 cm! 

 

Soal 2 

Alternatif Penyelesaian 
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Jawab :   Mencari panjang jari-jari bumi (R) 

    l            =  √            

    24         =  √             

    24
2            

= 30
2
 – (R - 4)

2
 

   576        = 900 - (R - 4)
2
 

   (R − 4)
2  

= 900 – 576  

   (R − 4)
2  

= 324 

    (R − 4) = √    

     R – 4   = 18 

             R = 18 + 4 

             R = 22 

- Mencari panjang garis singgung persekutuan dalam 

 d =  √            

d =  √              

d =  √          

d =  √        

d =  √        

d =  √    

d =  √       

d = 4√   cm 

    jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 4√   cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan  gambar di bawah ini ! 

 

Goku sedang mengangkat sebuah benda dengan 

menggunakan dua buah katrol yaitu katrol tetap 

dan katrol bergerak. Bila jarak kedua titik pusat 

katrol 17 cm dan panjang garis singgung 

persekutuan dalam katrol tersebut adalah 15cm. 

Berapakah panjang jari-jari katrol bila diketahui 

katrol tersebut memiliki jari-jari yang sama? 

 

 

Soal 3 
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Diketahui :  Jarak kedua titik pusat katrol (p) = 17 cm  

                    Panjang garis singgung persekutuan dalam (d)= 15cm.  

                    Jari-jari kedua katrol sama, R = r 

 Ditanya    : panjang jari-jari katrol … ? 

 Jawab       :  d   =  √            

       15   =  √             

       15   =  √           

       15   =  √           

       15
2  

= 17
2
 – (2r)

2
 

       225 = 289 – 4r
2 

       4r
2   

= 289 – 225 

       4r
2   

= 64 

        r
2   

= 
  

 
  

          r
2 

= 16 

          r = √   

          r = 4 cm 

         Jadi panjang jari-jari katrol tersebut adalah 4 cm. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Sebuah koper ditarik dengan menggunakan 3 

buah katrol yaitu 2 katrol tetap dan 1 katrol 

bergerak. Bila katrol tersebut memiliki panjang 

jari-jari sama yaitu 15 cm dan panjang garis 

singgung persekutuan dalam AB adalah 40 cm. 

Berapakah jarak kedua titik pusat katrol A 

dengan katrol B? 

 

 

Alternatif Penyelesaian 

Soal 4 
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 Diketahui :  Panjang jari-jari sama yaitu  R = r = 15 cm  

                          Panjang garis singgung persekutuan dalam (d)= 40 cm 

       Ditanya :     Jarak kedua titik pusat katrol (p) … ? 

       Jawab :       d   =  √            

                         40  =  √              

                         40  =  √          

             40
2
 = p

2
 - 30

2
 

          1600 = p
2
 – 900 

               p
2
 = 1600 + 900 

               p
2
 = 2500 

                p = √     

                 p = 50 cm 

jadi jarak kedua titik pusat katrol tersebut adalah 50 cm. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

Penilaian Nyata 

Komentar guru untuk siswa: 

Alternatif Penyelesaian 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 

Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus jari-jari lingkaran luar 

segitiga 

 

 

Lingkaran luar segitiga 

38 

Bertanya 
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LINGKARAN LUAR SEGITIGA 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 18. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi lingkaran luar segitiga diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

bahan ajar yaitu : 

Amir, Bunga, dan Cintya adalah siswa-siswi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota 

Surabaya. Pada akhir pekan, mereka berencana akan pergi berlibur bersama di suatu tempat 

di kota itu. Sebelum menuju ke tempat liburan tersebut, mereka akan bertemu di suatu tempat 

sehingga jarak antara rumah mereka sama dari tempat mereka akan bertemu. Jarak antara 

rumah Amir dengan rumah Bunga adalah 13 km, jarak antara rumah Bunga dengan rumah 

Cintya adalah 14 km dan jarak antara rumah Amir dengan rumah Cintya adalah 15 km. 

Apabila rumah mereka ditunjukkan oleh peta di bawah ini, dapatkah kita menentukan tempat 

mereka akan bertemu dan berapa jarak tempat pertemuan mereka dengan rumah mereka 

masing-masing? 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 
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Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

- Melukis lingkaran luar segitiga. 

- Menemukan rumus panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. 

Metode Group Investigation (GI) : Merencanakan Tugas yang akan dipelajari) 

 

 

Kegiatan penemuan diawali dengan kegiatan siswa melukis lingkaran luar segitiga. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengetahui lingkaran luar segitiga merupakan lingkaran yang terletak di 

luar segitiga dan  melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

Langkah-langkah melukis lingkaran luar segitiga: 

1. Lukis ∆ ABC , kemudian lukis garis sumbu sisi AB. 

2. Lukis pula garis sumbu sisi BC, sehingga kedua garis sumbu saling berpotongan di titik 

P. 

3. Lukis lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PB. Lingkaran tersebut merupakan 

lingkaran luar ∆ ABC. 

 

 

Saat melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan garis sumbu? Apa dugaan kalian tentang 

hubungan antara garis sumbu sisi segitiga dan pusat lingkaran? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil melukis lingkaran luar 

segitiga mereka dapat menyimpulkan bahwa perpotongan antara ketiga garis sumbu pada 

segitiga merupakan pusat lingkaran luar segitiga. 

Penemuan 

Bertanya 

Melaksanakan investigasi 
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Kegiatan penemuan selanjutnya yaitu siswa mencari rumus panjang jari-jari lingkaran luar 

segitiga. Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyan yang ada bahan ajar pada halaman 

20 dan 21 sehingga mereka dapat menemukan rumus panjang panjang jari-jari lingkaran luar 

segitiga. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : 

 

1. Apakah besar ∠ DAC = besar ∠ BEC ? 

Jawab : iya, karena ∠ DAC dan ∠ BEC menghadap busur yang sama yaitu busur BC 

2. Apakah besar ∠ CDA = besar ∠ CBE ? 

Jawab : iya, ∠ CDA dan ∠ CBE memiliki besar sudut 90
o
 (siku-siku) 

3. Apakah besar ∠ ACD = besar ∠ ECB ? 

Jawab: iya, karena besar ∠ ACD =  180
o
 - ∠ DAC – ∠ CDA  

                                                      =  180
o
 - ∠ DAC – 90

o 

                                                      =  90
o
 - ∠ DAC   

                                 besar ∠ ECB =  180
o
 - ∠ BEC –  ∠ CBE 

                                                      =  180
o
 - ∠ BEC – 90

o 

                                                      =  90
o
 - ∠ BEC 

besar ∠ ACD = 90
o
 - ∠ DAC dan besar ∠ ECB = 90

o
 - ∠ BEC 

Karena besar ∠ DAC = besar ∠ BEC maka : 

Besar ∠ ACD = besar ∠ ECB. 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Karena ∆ ADC dan ∆ EBC memiliki besar sudut yang sama maka segitiga tersebut sebangun 

dan memiliki panjang sisi yang sebanding. 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Jawaban pertanyaan tersebut adalah : 

1. Dapatkah kamu membuat perbandingan panjang sisi-sisi ∆ ADC dan ∆ EBC? 

Jawab : 
  

  
 = 
  

  
 

           
 

 
 = 
  

 
 

2. Tentukan panjang t? 

Jawab : t = 
    

  
 

3. Tentukan luas ∆ ABC? 

Jawab : L = ½ × alas × tinggi 

                         = ½ × c × t 

                         = ½ × c × 
    

  
 

             =  
         

  
 

         L = 
         

  
 

4. Berapakah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga? 

Jawab r = 
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Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegiatan siswa melukis lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 

 

 

Setelah siswa berhasil menemukan rumus menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga , guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk menyelesaikan topik permasalahan dan kemudian 

mempresentasikan di depan kelas. 

Jawaban dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut! 

Diketahui : Jarak rumah Amir dengan rumah Bunga (a) = 13 km. 

                 Jarak rumah Bunga dengan rumah Cintya (b) = 14 km.  

                 Jarak rumah Amir dengan rumah Cintya (c) = 15 km. 

Ditanya : jarak tempat pertemuan mereka dengan rumah mereka masing-masing …? 

Jawab   :  menentukan luas segitiga ABC : 

          S = ½ × (a + b + c) = ½ × (13+14+15) = ½ × 42 = 21  

Rumus menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga  

r = 
         

  
 

keterangan :  r            = jari-jari lingkaran  

                   a,b dan c = panjang sisi-sisi segitiga 

                   L            = Luas segitiga ABC 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Menyiapkan laporan akhir 
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   L = √ (   )(   )(   ) 

      = √  (     )(     )(     ) 

      = √   ( )  ( )  ( ) 

      = √(    )  (   )  ( )  (   ) 

      = √(    )  (   )  ( )  (   ) 

      = √         

      = 3 × 7 × 4 

      = 84  

Menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga : 

   r = 
         

  
 = 
            

    
 = 
    

   
 = 8,125  

Jadi jarak antara tempat pertemuan mereka dengan ketiga rumah mereka adalah 8,125 km. 

 

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

Kunci jawaban soal dari latihan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di samping merupakan gambar dari ikat pinggang 

yang biasa di pakai oleh Tomi.  Kepala ikat pinggang 

tersebut berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat 

segitiga samasisi. Panjang sisi segitiga tersebut adalah 4 cm. 

Berapakah jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut? 

 

 

 

Soal 1 

Refleksi Evaluasi 
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Jawab : 

Diketahui : panjang sisi segitiga a = b = c = 4 cm 

Ditanya    : Jari-jari lingkaran luar segitiga (r)…? 

Jawab :  

S = ½ × (a + b + c) = ½ × ( 4 + 4 + 4) = ½ × 12 = 6 cm 

r = 
     

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
         

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
         

 √ ( )( )( )
 =  

  

 √  
 = 

  

     √ 
 =  

 

√ 
 =  

 

 
 √  cm. 

Jadi jari-jari jam tangan tersebut adalah  
 

 
 √  cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Diketahui : panjang sisi segitiga a = b = c = 2 cm 

Ditanya    : keliling penampanag jam berbentuk lingkaran…? 

Jawab : S = ½ × (a + b+ c) = ½ × (2+ 2+ 2) = ½ × 6 = 3 cm 

r = 
        

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
         

 √ (   )(   )(   )
 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Gambar di atas merupakan gambar jam berbentuk segitiga sama sisi pada penampang 

menit dan detiknya yang memiliki panjang 2 cm. Berapakah keliling lingkaran 

penampang jam tersebut? 

Soal 2 

Alternatif Penyelesaian 

Alternatif Penyelesaian 
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  = 
         

 √ ( )( )( )
 = 

  

 √ 
 = 
  

√ 
  

  = 
  

√ 
 × 
 √ 

√ 
 = 
 

 
 √  cm 

Karena r = 
 

 
 √  cm  maka d = 2 × r = 

 

 
 √    

Sehingga keliling penampang jam tersebut  K = π × d = 
  

 
 × 

 

 
 √   = 

  

  
 √   . 

      Jadi, keliling penampang jam tersebut adalah  
  

  
 √  cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jawab : 

Diketahui : a = 13 cm  

                  b = 14 cm  

                  c = 15 cm 

Ditanya: panjang keliling piring berbentuk lingkaran…? 

Jawab :  

- Mencari panjang setengah keliling segitiga 

S = ½ × (a + b + c) = ½ × (13+14+15) = ½ × 42 = 21 cm 

- Mencari jari-jari lingkaran luar segitiga 

r = 
     

  
 

Setiap pagi hari Ibu Yuli menyiapkan sarapan buat anaknya. Pagi itu Ibu Yuli menyiapkan 

roti berbentuk segitiga dan di taruh pada piring kecil. Seperti pada gambar berikut : 

 

Bila panjang sisi-sisi roti berbentuk segitiga itu adalah 13 cm, 14 cm, dan 15 cm . Berapakah 

panjang keliling piring yang berbentuk lingkaran tersebut? 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 
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  = 
     

 √ (   )(   )(   )
 

  = 
            

 √  (     )(     )(     )
 

  = 
            

 √  ( )( )( )
 =  

            

 √(     )(     )( )(   )
  

         = 
            

 √(     )(    )(   )
 =  

    

       
  

         = 
    

   
 = 8,125 cm. 

 

- Mencari panjang keliling lingkaran 

K  = 2 × π × r 

     = 2 × 3,14 × 8,125 

     = 51,025 

    Jadi panjang keliling piring adalah 51,025 cm. 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Diketahui : a = 26 m 

                  b = 28 m 

                  c = 30 cm 

Ditanya: keliling taman kota berbentuk lingkaran…? 

Jawab :  

S = ½ × (a+ b+ c) = ½ × (26+ 28+ 30) = ½ × 84 = 42 m 

r = 
     

 √ (   )(   )(   )
 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Suatu taman kota berbentuk lingkaran , akan di 

bangun kolam renang berbentuk segitiga ditengah-

tengah taman , bila ukuran kolam renang yang akan 

di buat adalah 26 m, 28 m dan 30 m. Berapa keliling 

taman kota  berbentuk lingkaran tersebut? 

 

Soal 4 

Alternatif Penyelesaian 
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   = 
            

 √  (     )(     )(     )
 

   = 
            

 √  (  )(  )(  )
 =  

            

 √(   )(   )(   )(   )
  

  = 
            

 √(   )(   )(   )(   )
 =  

     

         
 = 
     

    
  

   = 16,25  

Karena r = 16,25 m maka d = 2 × r = 32,5  

Sehingga keliling taman tersebut K = π × d = 3,14 × 32,5 = 102,05  

     Jadi, keliling taman tersebut adalah 102,05 m. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan  yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Nyata 

Komentar guru untuk siswa: 



 

 

 

Masyarakat belajar 

 

Penemuan 

Laporan 

Topik permasalahan 
Investigasi 

Penilaian Nyata 
Pemodelan Refleksi 

Evaluasi Presentasi 

Konstruktivisme 

Perencanaan 

 

Setelah selesai mengamati topik permasalaha 

siswa  diharapkan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam bahan ajar untuk 

menemukan rumus jari-jari lingkaran dalam 

segitiga 
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Lingkaran dalam segitiga 

Bertanya 
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LINGKARAN DALAM SEGITIGA 

 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru 

membagi kelompok yang terdiri 4-5 siswa tiap kelompok. Komposisi kelompok didasarkan 

pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Para siswa bergabung dengan 

kelompoknya untuk mempelajari topik permasalahan yang ada pada halaman 24. (Metode 

Group Investigation : Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok) 

 

 

Materi lingkaran dalam segitiga diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada 

pada bahan ajar yaitu : 

Pak Joko membangun tokonya tepat di tengah-tengah 3 jalan yang membentuk segitiga, 

sehingga jarak antara toko tersebut dengan ketiga jalan yang mengelilinginya adalah sama. 

Panjang ketiga jalan yang mengelilingi toko Pak Joko tersebut secara berturut-turut adalah 26 

meter, 28 meter, dan 30 meter.  

 

Dapatkah kamu menentukan berapa jarak antara toko Pak Joko dengan ketiga jalan tersebut? 

 

Masyarakat belajar 

Konstruktivisme 



Bahan Ajar Guru berbasis kontekstual dengan metode Group Investigation (GI)  51 
 

 

Setelah selesai mengamati gambar, guru menyampaikan pada siswa bahwa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut siswa harus melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

- Melukis lingkaran dalam segitiga. 

- Menentukan jari-jari lingkara dalam segitiga. 

 

 

Kegiatan penemuan diawali dengan kegiatan siswa melukis lingkaran dalam segitiga. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lingkaran dalam segitiga merupakan lingkaran yang 

terletak di dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya. 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu : 

1. Penggaris  4. Alat Tulis 

2. Jangka 5. Buku Catatan 

3. Busur derajat 6. Kertas 

 

Langkah-langkah melukis lingkaran dalam segitiga: 

a. Lukislah sebuah segitiga sebarang, misalkan ΔPQR. Kemudian , lukislah garis bagi ∠P. 

b. Lukislah garis bagi ∠Q sehingga memotong garis bagi ∠P di titik O. 

c. Jari-jari diperoleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik  O ke salah satu sisi 

segitiga. Misalnya OA, tegak lurus PQ. 

d. Lukislah lingkaran dengan jari-jari OA dan berpusat di titik O. 

 

 

Saat melakukan kegiatan tersebut guru memberikan penegasan pertanyaan. 

“Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan garis bagi? Apa dugaan kalian tentang 

hubungan antara garis bagi segitiga dan pusat lingkaran? 

Hal ini penting ditekankan kepada siswa agar setelah mereka berhasil melukis lingkaran 

dalam segitiga mereka dapat menyimpulkan bahwa garis-garis bagi sebuah segitiga 

berpotongan di satu titik yang merupakan pusat lingkaran. 

Penemuan 

Bertanya 

Melaksanakan investigasi 
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Kegiatan penemuan selanjutnya yaitu siswa mencari rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Tugas Siswa halaman 26 sehingga 

mereka dapat menemukan rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : 

Perhatikan ∆ ABC di bawah ini! 

 

Segitiga ABC dapat dipartisi menjadi 3 buah daerah yang masing-masing berbentuk bangun 

segitiga yang memiliki tinggi berupa jari-jari lingkaran yaitu ∆ AOB, ∆ AOC, dan ∆ BOC! 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Berapakah luas ∆ AOB? 

Jawab : ½ × c × r 

2. Berapakah luas ∆ AOC? 

Jawab : ½ × b × r 

3. Berapakah luas ∆ BOC? 

Jawab : ½ × a × r 

4. Berapakah luas ∆ ABC? 

Jawab : luas ∆ ABC = luas ∆ AOB + luas ∆ AOC + luas ∆ BOC 

                                 = (½ × c × r) + (½ × b × r) + (½ × a × r) 

                                 = ½ × r × (a + b + c) 

                                 =  r × ½ ×  (a + b + c) 

             luas ∆ ABC = r × s 

                             L = r x s 

5. Berapakah jari-jari lingkaran dalam segitiga? 

Jawab : r = 
 

 
 

Penemuan Melaksanakan investigasi 
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Dalam menyiapkan laporan akhir guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan hasil 

kegiatan dalam suatu lembar kertas, mengatur anggota tiap – tiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi. 

Beberapa hal yang perlu dipresentasikan adalah : 

- Kegiatan siswa melukis lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

- Kegiatan siswa menyelesaikan topik permasalahan 

 

 

Setelah siswa berhasil menemukan rumus menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga, guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk menyelesaikan topik permasalahan dan kemudian 

mempresentasikan di depan kelas. 

Jawaban dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut! 

Diketahui : a = 28 m  

                   b =26 m 

                   c =30 m 

Ditanya : jari-jari lingkaran dalam segitiga … ? 

Jawab   :   s = ½ × (a + b + c)  

                   = ½ × (28 + 26 + 30) 

Rumus menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga  

r = 
 

 
 

keterangan :  r             = jari-jari lingkaran  

                     s             = setengah keliling segitiga 

                     L            = Luas segitiga ABC 

 

Pemodelan Mempresentasikan laporan akhir 

Menyiapkan laporan akhir 
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                  = ½ × 84 

                  = 42 m 

                 L = √ (   )(   )(   ) 

                    = √  (     )(     )(     ) 

                    = √    (  )  (  )  (  ) 

                    = √(       )  (   )  (   )  (     ) 

                    = √(     )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

                    = √               

                    = 7 × 3 × 2 × 4 ×2 

                    = 336 m
2 

       r = 
 

 
 

        = 
   

  
 

       = 8 m 

jarak antara toko Pak Joko dengan ketiga jalan tersebut adalah 8 m. 

    

 

Kegiatan refleksi diwujudkan dengan latihan soal pemecahan masalah dalam bahan ajar. Soal 

tersebut sebagai upaya untuk penguatan konsep yang telah dipelajarai siswa. Soal tersebut 

kemudian dibahas, guru memberikan contoh penyelesaian pemecahan masalah dengan cara 

yang runtut agar langkah tersebut bisa diikuti siswa untuk memecahkan masalah yang lain 

meskipun pokok permasalahanya berbeda. 

 

 

Refleksi Evaluasi 
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Kunci jawaban dari latihan soal adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Diketahui : a = 30 m  

                        b = 40 m  

     Ditanya   : Luas Kolam renang …? 

     Jawab     :  

- Mencari panjang sisi miring segitiga tersebut dengan menggunakan teorema 

Pythagoras 

c = √       

              = √        

   = √         

   = √     

   = 50  

- Mencari panjang setengah keliling 

S = ½  × (a + b + c) = ½  × (30 + 40 + 50)  = ½ × 120 = 60  

- Mencari Luas segitiga  

L = ½ × alas × tinggi = ½  × 30 ×40 = 600  

- Mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga 

r = 
 

 
 = 
   

  
 = 10  

- Mencari Luas kolam renang berbentuk Lingkaran 

L = π × r × r 

 

Suatu taman kota berbentuk segitiga , akan di bangun 

kolam renang berbentuk lingkaran ditengah-tengah 

taman , bila panjang taman kota yang membentuk sudut 

siku-siku 30 m dan 40 m. Berapa luas kolam renang 

yang akan di bangun tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Soal 1 

Alternatif Penyelesaian 
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   = 3,14 × 10 × 10 

   = 314  

Jadi, luas kolam berbentuk lingkaran adalah  314  m
2
 

 

 

 

 

 

       

 

Diketahui :  Luas papan UKS (L) = 300 cm
2 

                          r    = 10 cm  

      Ditanya : panjang sisi segitiga … ? 

      Jawab : 

- Mencari panjang s (setengah keliling) 

s = 
 

 
  = 

   

  
 = 30    

- Mencari panjang sisi segitiga, karena Δ sama sisi maka panjang a = b = c sehingga: 

S = 30  

½ × (a + b + c) = 30  

a + b + c = 60 

karena panjang a = b = c  maka 

3 a = 60  

a = 
  

 
 = 20  

      Jadi panjang sisi-sisi segitiga adalah 20 cm. 

 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan papan logo Usaha Kesehatan 

Sekolah yang berbentuk segitiga sama sisi. Luas papan 

berbentuk segitiga sama sisi tersebut adalah 300 cm
2
. Bila 

jari-jari lingkaran 10 cm. Berapa panjang sisi-sisi segitiga 

tersebut? 

 

Soal 2 

Alternatif Penyelesaian 
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Diketahui : a = 26 cm  

                   b = 26 cm 

                   c = 48 cm 

Ditanya : Luas logo Chelsea berbentuk lingkaran …? 

Jawab :  

- Menghitung setengah keliling segitiga 

S = ½ × (a + b + c )  = ½ × (26 + 26 +48) = ½ × 100 = 50  

- Mencari Luas segitiga, karena segitiga tersebut sama kaki   

 

 Mencari tinggi Δ ABC 

AC = 26 cm 

½ AB = 24 cm 

t = √        

t = √        

t = √    

t = 10  

sehingga Luas ΔABC adaalah : 

Seorang penggemar bola selalu memliki atribut dari klub yang disukainya seperti gambar 

berikut  

 

Tono sangat mengidolakan klub Chelsea.fc ketika 

menonton chelsea bertanding ia selalu memakai slayer. 

Slayer tersebut berbentuk segitiga sama kaki dengan 

sisi yang sama memiliki panjang 26 cm dan sisi yang 

lainya 48 cm. Berapakah luas logo chelsea yang 

berbentuk lingkaran tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Soal 3 

Alternatif Penyelesaian 
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L = ½ ×alas × tinggi  = ½ × 48 ×10  = 240  

- Mencari panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga 

R = 
 

 
 = 

   

  
 = 4,8  

- Luas logo Chelsea berbentuk lingkaran  

L = π × r × r 

   = 3,14 x 4,8 x 4,8  

   = 72, 4356  

    Jadi Luas logo Chelsea.fc adalah  72, 4356 cm
2
. 

  

 

 

 

 

 

    Diketahui : c = 10 cm  

                       a = 8 cm 

    Ditanya : keliling lingkaran … ? 

    Jawab   :  

- Mencari panjang sisi segitiga yang lainya. 

b = √      

   = √       

   = √       

   = √   

   = 6  

- Mencari panjang setengah keliling segitiga  

S = ½ ×(a + b + c) 

   = ½ × (8 + 6 + 10) 

Perhatikan gambar berikut 

 

Gambar di samping merupakan bendera yang digunakan untuk 

lomba lari, berbentuk segitiga siku-siku. Di dalam bendera 

terdapat  tersebut di buat dengan menggunakan papan dari kayu. 

Bila panjang hipotenusnya 10 cm dan panjang salah satu sisi 8 

cm. Berapa panjang keliling lingkaran lingkaran tersebut? 

 

Soal 4 

Alternatif Penyelesaian 
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   = ½ × 24  

   = 12  

- Mencari luas Δ ABC  

Luas = ½ ×alas × tinggi 

        = ½ ×6 × 8 

        = ½ ×48 

        = 24 cm
2
 

- Mencari panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga 

r = 
 

 
  

  = 
  

  
  

  = 2 cm  

- Keliling lingkaran dalam segitiga  

K = 2 πr 

    = 2 × 3,14 ×2 

    = 12,56 cm 

      Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 12,56 cm. 

 

 

Penilaian dilakuan dengan mengamati proses yang dilakukan siswa selama pembelajaran dan 

hasil dari latihan yang telah dikerjakan siswa. Hal ini bisa terlihat dari laporan yang mereka 

kumpulkan. Apakah semua perintah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nilai dicantumkan 

dalam kotak yang tersedia tambahkan pula komentar untuk perbaikan atau untuk 

mempertahakankan prestasi siswa. 

 

 

 

 

 

Komentar guru untuk siswa: 

Penilaian Nyata 



 

1. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan 

berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. 

2. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran 

tersebut 

3. Menentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik di luar 

lingkaran: 

 

AP = √        

AP = Panjang garis singgung lingkaran  

OP = jarak antara titik pusat dengan titik 

di  

        luar lingkaran 

OA = jari-jari lingkaran 

4. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 

 

AD= CB = √          

AD = CB = garis singgung persekutuan luar 

PQ = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

DQ = jari-jari lingkaran kecil 

 

5. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

 

d = √          

d = garis singgung persekutuan dalam 

p = jarak kedua titik pusat lingkaran. 

R = jari-jari lingkaran besar 

r = jari-jari lingkaran kecil 
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6. Panjang sabuk lilitan minimal yang digunakan untuk mengikat dua lingkaran atau lebih 

dengan jari-jari sama. 

Panjang sabuk lilitan minimal = n×d + π×d 

7. Menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. 

r = 
 

 
 

keterangan :     r             = jari-jari lingkaran  

                   s             = setengah keliling segitiga 

                   L            = Luas segitiga ABC 

8. Menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga. 

 

r = 
         

  
 

keterangan :  r              = jari-jari lingkaran  

                     a,b dan c = panjang sisi-sisi segitiga 

                     L             = Luas segitiga ABC 
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