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Abstrak—Visualisasi membantu mahasiswa calon guru matematika dalam 

menyelesaikan masalah trigonometri. Makalah ini membahas tahapan mahasiswa 
calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah trigonometri dengan 

menggunakan visualisasi. Data diperoleh dari penelitian deskriptif-eksploratif dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu: penentuan sumber informasi, pengembangan isntrumen, 

pengumpulan, validasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tahapan mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah 

trigonometri dengan menggunakan visualisasi adalah sesuai teori Polya, yaitu: 

memahami, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali. Visualisasi pada 

tiap tahapan mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah 
trigonometri dibahas pada makalah ini. 

Kata kunci:   mahasiswa calon guru matematika, menyelesaikan masalah 

trigonometri, visualisasi 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengamatan peneliti di IKIP PGRI Madiun, tidak sedikit (banyak) mahasiswa calon guru 
matematika kesulitan memecahkan masalah trigonometri sendiri. Beberapa mahasiswa dapat 
menyelesaikan beberapa masalah karena sudah membaca atau mencontoh buku. Mahasiswa hanya 
mengikuti langkah-langkah yang diberikan, namun tidak mengetahui gambaran atau makna penyelesaian 
masalah. Akibatnya, perkuliahan trigonometri terkesan tidak bermakna dan tidak menyenangkan. 

Salah satu tujuan pelajaran matematika menurut Permendiknas No. 22 [1] tentang standar isi, adalah 
untuk pemecahan suatu masalah. Kemampuan memecahkan masalah merupakan salah satu barometer 
kemampuan matematika. Kemampuan memecahkan masalah trigonometri penting karena trigonometri 
merupakan bagian dari matematika. Selain itu, mata kuliah trigonometri merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa calon guru matematika. 

Kemampuan memecahkan masalah sering diidentikkan dengan kepandaian. Meskipun hasil penelitian 
awal [2] menunjukkan bahwa pelajar yang pandai dan matematikawan tampaknya lebih mengutamakan 
penggunaan simbol dan kurang visualisasi dalam menyelesaikan masalah matematika, penelitian 
berikutnya menjelaskan pentingnya visualisasi untuk belajar matematika [3]. Kesulitan mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah trigonometri dapat disebabkan karena kurangnya menggunakan visualisasi. 

Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya visualisasi. Bukti matematika merupakan tahap akhir 
dari proses dan sebelum bisa dibuktikan, harus ada gambaran tentang apakah teorema dapat dibuktikan, 
atau apakah teorema benar [4]. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja ingatan adalah dengan 
menggunakan imajeri visual atau visualisasi dibandingkan dengan cara-cara yang lain [5]. Imajeri atau 
visualisasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ketika ingin menghasilkan 
gagasan baru [5].  Berpikri visual dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang lain. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tahapan mahasiswa calon guru matematika dalam 
menyelesaikan masalah trigonometri dengan menggunakan visualisasi. Pendekatan tahapan menyelesaikan 
masalah yang digunakan sebagai dasar pada penelitian ini mengikuti teori [6], yaitu: memahami, 
merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali. Menyelesaikan masalah trigonometri dengan 
menggunakan visualisasi adalah menyelesaikan masalah trigonometri dengan menggunakan gambar/grafik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan tahapan mahasiswa calon guru matematika dalam 
memecahkan masalah trigonometri denga menggunakan visualisasi. Luaran dari penelitian ini adalah 
kajian ilmiah tentang profil berpikir visual mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan 
masalah trigonometri.  
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini lebih fokus pada proses daripada hasil sehingga digunakan metode deskriptif-eksploratif 

dengan pendekatan kualitatif.  

Untuk mendapatkan kedalaman informasi, dipilih mahasiswa program studi pendidikan matematika 

FPMIPA IKIP PGRI Madiun sebagai sumber informasi. Untuk mendapatkan data yang alami, sumber 

informasi disyaratkan belum mendapatkan masalah trigonometri yang diajukan. Untuk menjamin dalam 

mendapatkan data, kriteria sumber informasi yang lain adalah IPK di atas 2.75, komunikatif, dan bersedia 

menjadi sumber informasi. 

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Sedangkan, instrumen bantu penelitian adalah 

lembar tugas mahasiswa. Pengembangan instrumen bantu dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: studi 

literatur, penyusunan instrumen, dan validasi instrumen. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan 

masalah-masalah pada trigonometri yang dipandang belum pernah diselesaikan mahasiswa dan dapat 

diselesaikan dengan visualisasi. Studi literatur dilakukan pada buku-buku yang sering menjadi acuan pada 

perkuliahan trigonometri. Instrumen disusun dalam bentuk lembar tugas mahasiswa. Lembar tugas 

mahasiswa terdiri dari petunjuk dan suruhan untuk menyelesaikan masalah trigonometri. Sebagai 

validator instrumen bantu adalah ahli trigonometri, ahli bahasa, dan ahli psikologi. Instrumen yang valid 

digunakan untuk pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berbasis tugas. Wawancara dilakukan dengan format 

semi-terstruktur. Format ini dipilih untuk mendapatkan data yang alami dan mendalam. Bagian terpenting 

wawancara, yaitu bagian wawancara untuk mendapatkan tahapan sumber informasi dalam menyelesaikan 

masalah trigonometri dengan menggunakan visualisasi. Sumber informasi dapat memberikan banyak 

informasi. Sedangkan, informasi yang dapat dianalisis adalah informasi yang valid. Oleh karena itu, 

sebelum dilakukan analisis informasi, perlu dilakukan uji validasi informasi dengan teknik triangulasi 

waktu.  

Langkah-langkah analisis informasi meliputi: kategorisasi atau klasifikasi informasi, reduksi, paparan, 

interpretasi atau penafsiran informasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi-informasi yang tidak relevan 

dengan topik penelitian direduksi. Informasi-informasi yang relevan dengan topik penelitian dipaparkan 

dan diberi kode. Paparan informasi diberikan dalam bentuk transkrip wawancara yang dilengkapi dengan 

catatan-catatan yang mendukung. Kode diberikan pada satuan informasi supaya informasi dapat ditelusuri 

asal muasalnya. Penafsiran informasi dilakukan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan 

mengenai tahapan mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah trigonometri dengan 

menggunakan visualisasi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan instrumen adalah lembar tugas mahasiswa yang berisi masalah trigonometri 
sebagai berikut. 

Dalam ∆ABC berlaku                    . Buktikan bahwa sekurang-kurangnya satu 

diantara sudut-sudut segitiga tersebut adalah 60
0
! 

Tugas mahasiswa adalah menyelesaikan dan menjelaskan penyelesaian masalah trigonometri tersebut 

dengan menggunakan gambar/grafik pada lembar jawaban yang telah disediakan. Setelah dilakukan 

wawancara, pengumpulan, dan validasi data diperoleh hasil sebagai berikut.  

A. Memahami 

Tahapan pertama sumber informasi dalam menyelesaikan masalah trigonometri adalah memahami 
masalah. Berikut cuplikan hasil wawancara untuk memahami masalah. 

“Langkah pertama saya baca soalnya dulu. Kemudian, saya membuat segitiga terlebih dahulu 

(menggambar segitiga) 

    
Segitiga ini saya namai dengan segitiga ABC (menamai segitiga) 
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Kemudian garis yang menghubungkan titik B dan C biasa dinotasikan dengan a jadi garis ini saya 

beri nama a. Kemudian garis yang menghubungkan titik A dan C dinotasikan dengan b, A dan C saya 

beri nama b. Kemudian garis yang menghubungkan titik A dan B dinotasikan dengan c disini saya 

kasih nama c (memberi nama garis) 

  
 Kemudian sudut dalam segitiga yang menghadap a biasanya dinotasikan dengan  . sudut dalam 

segitiga yang menghadap b biasanya dinotasikan dengan  . Sudut dalam segitiga yang menghadap c 

biasanya dinotasikan dengan   (memberi nama sudut) 

   

Sumber informasi memahami masalah yang diberikan dengan membuat segitiga, memberi nama segitiga 

ABC, memberi nama sisi a, b, c, dan membuat nama sudut α, β, γ. Menurut sumber informasi, aktivitas-

aktivitas ini penting untuk memahami masalah.  

Kegiatan pertama untuk menyelesaikan masalah trigonometri adalah memahami masalah. Hal ini 

seusai teori [6] bahwa tahap pertama penyelesaian masalah adalah memahami. Tahap atau kegiatan 

memahami masalah dalam teori Polya masih bersifat umum, sedangkan kegiatan memahami masalah 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan visualisasi. 

Input kegiatan memahami masalah adalah informasi pada soal atau petunjuk dan pengetahuan yang 

telah dimiliki. Informasi pada soal atau petunjuka adalah informasi segitiga, pemberian nama, sisi, dan 

sudut segitiga. Pengetahuan yang telah dimiliki adalah gambaran segitiga. Input kegiatan atau aktivitas 

merencakanan diperoleh melalui proses pemindaian. Hal ini sesuai pendapat [7] bahwa orang menarik 

informasi melalui pemindaian. Pemindaian informasi pada soal atau petunjuk dilakukan dengan 

memperhatikan kata segitiga pada soal dan aturan penggunaan nama sisi dan sudut pada petunjuk. 

Pemindaian pengetahuan yang telah dimiliki dilakukan dengan mengingat gambaran segitiga. Konteks 

pemindaian informasi Stemberg lebih pada memori yaitu pengetahuan yang telah dimiliki. Konteks 

pemindaian informasi pada kegiatan memahami masalah juga terjadi pada soal atau petunjuk yang 

diberikan. 

Aktivitas membuat segitiga, memberi nama segitiga ABC, memberi nama sisi a, b, c, dan membuat 

nama sudut α, β, γ secara langsung menggunakan gambar. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena tugas 

yang diberikan adalah menjelaskan dengan menggunakan gambar/grafik. Jenis tugas dapat mempengaruhi 

sumber informasi dalam memahami masalah. Hal ini sesuai pendapat [8] bahwa bentuk informasi dalam 

memori tergantung pada jenis tugas. Konteks informasi tidak hanya informasi dalam memori, namun juga 

informasi representasi hasil aktivitas-aktivitas dalam memahami masalah. 

Sumber informasi merepresentasikan hasil aktivitas-aktivitas untuk memahami dengan 

gambar/tulisan. Hal ini sesuai pendapat [9] bahwa proses berpikir visual meliputi empat tahapan, yaitu: 

melihat, mengenal, membayangkan, dan memperlihatkan. Konteks hasil memperlihatkan tidak hanya 

untuk mempresentasikan ide, namun merepresentasikan hasil aktivitas juga untuk memahami masalah. 

Tugas untuk menjelaskan jawaban dengan menggunakan gambar/grafik mempengaruhi sumber 

informasi dalam memahami masalah sehingga cenderung dilakukan dengan menggunakan gambar/grafik.  

Hal ini sesuai pendapat [10] bahwa ingatan juga bergantung pada tipe tugas. Tipe tugas tidak hanya 

memperngaruhi ingatan, namun juga  mempengaruhi cara sumber informasi dalam memahami masalah. 

Tugas untuk menjelaskan dengan gambar/grafik penting untuk menjamin penggunaan visualisasi 

dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai pendapat Solso, Maclin & Maclin [8] bahwa bentuk 

informasi dalam memori tergantung pada jenis tugas. Konteks informasi Solso, Maclin & Maclin adalah 
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informasi dalam memeori, sedangkan konteks informasi hasil penelitian ini adalah pada representasi hasil 

aktivitas sumber informasi. 

Aktivitas-aktivitas untuk memahami masalah mengindikasikan terjadinya pemrosesan informasi 

pada pikiran. Hal ini sesuai pendapat [11] bahwa berpikir adalah sebuah proses otak yang mengakses 

representasi sebelumnya untuk memahami. Proses untuk memahami pada penelitian ini lebih pada 

penggunaan visualisasi. 

Beberapa teori pemrosesan informasi dalam berpikir dapat dikembangkan dalam teori perilaku 

dalam memahami masalah. Untuk memahami masalah, mahasiswa calon guru matematika memindai 

informasi dari soal dan petunjuk yang diberikan untuk mendapatkan visualisasi, dan merepresentasikan 

hasil aktivitas-aktivitas untuk memahami masalah dengan menggunakan gambar sebagai visualisasinya. 

B. Merencanakan  

Kegiatan kedua dalam menyelesaikan masalah trigonometri adalah merencanakan penyelesaian 
masalah. Berikut cuplikan hasil wawancara yang berkenaan dengan kegiatan merencanakan. 

 “...saya membuat garis bagi itu tadi yang nantinya memotong sudut   sama besar...” 

Kegiatan merencanakan dilakukan supaya dapat menyelesaikan masalah trigonometri.  Munurut sumber 

informasi, kegiatan atau aktivitas ini penting untuk menyelesaikan masalah. 

Kegiatan kedua untuk menyelesaikan masalah adalah merencanakan penyelesaian masalah. Hal ini 

seusai teori [6] bahwa tahap menyelesaikan masalah setelah memahami adalah merencanakan. Tahap atau 

kegiatan merencanakan penyelesaian masalah masih bersifat umum, sedangkan kegiatan merencanakan 

pada penelitian ini lebih pada penggunaan visualisasi. 

Input kegiatan atau aktivitas merencanakan adalah hasil kegiatan memahami dan pengetahuan yang 

telah dimiliki. Hasil kegiatan memahami adalah gambar segitiga dengan nama ABC, sisi a, b, c, dan sudut 

α, β, γ. Pengetahuan yang telah dimiliki adalah sudut bagi yang memotong sudut   sama besar. Input 

kegiatan atau aktivitas merencakanan diperoleh melalui proses pemindaian. Hal ini sesuai pendapat [7] 

bahwa orang menarik informasi melalui pemindaian. Pemindaian hasil kegiatan memahami dilakukan 

dengan mengamati gambar yang ada pada lembar jawaban. Pemindaian pengetahuan yang telah dimiliki 

dilakukan dengan mengingat-ingat. Konteks pemindaian informasi tidak hanya lebih pada memori yaitu 

pengetahuan yang telah dimiliki, namun juga pemindaian informasi pada kegiatan merencanakan juga 

terjadi pada hasil kegiatan memahami yang ada pada lembar jawaban. 

Kegiatan atau aktivitas merencanakan penyelesaian masalah dengan menggunakan garis bagi secara 

langsung menggunakan gambar. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena tugas yang diberikan adalah 

menjelaskan dengan menggunakan gambar/grafik. Jenis tugas dapat mempengaruhi sumber informasi 

dalam memahami masalah. Hal ini sesuai pendapat [8] bahwa bentuk informasi dalam memori tergantung 

pada jenis tugas. Konteks informasi tidak hanya informasi dalam memori, namun juga informasi 

representasi hasil kegiatan memahami masalah. 

Dalam merencanakan, sumber informasi cenderung coba-coba karena belum mengetahui penyelesaian 

masalah yang benar. Hal ini sesuai pendapat [8] tentang level pemrosesan yang menyertakan gambaran 

umum bahwa informasi yang diterima indera harus menjalani serangkaian analisis yang diawali dengan 

analisis sensorik dangkal dan dilanjutkan oleh analisis-analisis yang semakin dalam, semakin rumit, 

semakin abstrak, dan semakin bersifat semantik.  

Kegiatan merencanakan membutuhkan pemrosesan informasi yang kompleks karena menentukan 

kesuksesan penyelesaian masalah. Hal ini sesuai pendapat [8] bahwa pada level yang paling dini, stimuli 

yang datang harus menjalani analisis sensorik dan analisis fitur terlebih dulu; pada level yang lebih 

dalam, item tersebut dapat dikenali melalui pengenalan pola dan pemaknaan; pada level yang semakin 

dalam, informasi yang diperoleh dari stimulus dapat mengaktifkan asosiasi-asosiasi jangka panjang 

seseorang. Pemrosesan yang semakin dalam diikuti oleh analisis semantik dan kognitif yang semakin 

kompleks. 

Kegiatan merencanakan penting untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Hal tersebut sesuai 

pendapat [11] bahwa berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila dihadapkan 

pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. 

Beberapa teori pemrosesan informasi dalam berpikir dapat dikembangkan dalam teori perilaku 

dalam merencanakan penyelesaian masalah. Untuk merencanakan penyelesaian masalah, mahasiswa 

calon guru matematika memindai informasi dari hasil kegiatan memahami dan pengetahuan yang telah 

dimiliki untuk mendapatkan visualisasi, dan merepresentasikan hasil kegiatan merencanakan sebagai ide 

penyelesaian masalah. 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 585 

      

  

C. Melaksanakan 

Kegiatan ketiga dalam menyelesaikan masalah trigonometri adalah melaksanakan rencana. Berikut 

cuplikan hasil wawancara yang berkenaan dengan kegiatan melakasanakan. 

“...pertama untuk membuktikan apakah nanti dalam segitiga ini ada satu sudut yang besarnya 60  
yaitu saya membuat garis bagi yang membagi sudut   sama besar (menggambar garis bagi) 

   
Kemudian, saya misalkan           (memberi keterangan pada segitiga) 

       
Kemudian, titik ini (menunjuk perpotongan garis bagi dengan garis a), saya beri nama D. Di 

sini(menunjuk sudut D) siku-siku, berarti besarnya 90 ,   

    
Kemudian saya mengambil segitiga ABD besar sudut D 90  (menulis) 

    
Kemudian besar sudut   , karena   ini bernilai 60  dan dibagi sama besar maka sudut    besarnya 

30  (menulis) 

       
Kemudian, sudut  -nya itu ada 60  (sambil menulis) 

   
Sumber informasi melaksanakan rencana penyelesaian masalah dengan membuat garis bagi sudut α, 

memisalkan sudut α1 dan α2, membuat sudut potong D = 90
0
, menuliskan sudut D = 90 , mendapatkan 

      , dan menemukan sudut   = 60 . Menurut sumber informasi, aktivitas-aktivitas ini penting 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Kegiatan ketiga untuk menyelesaikan masalah adalah melaksanakan rencana penyelesaian masalah. 

Hal ini seusai teori [6] bahwa tahap menyelesaikan masalah setelah merencanakan adalah melaksanakan. 

Tahap atau kegiatan menyelesaikan masalah dalam teori [6] masih bersifat umum. Sedangkan, kegiatan 

menyelesaikan masalah pada penelitian ini adalah dengan menggunakan visualisasi. 

Input kegiatan melaksanakan rencana penyelesaian adalah hasil kegiatan atau aktivitas merencanakan 

dan pengetahuan yang telah dimiliki. Hasil kegiatan atau aktivitas merencanakan penyelesaian masalah 

adalah menggunakan sudut bagi. Pengetahuan yang telah dimiliki adalah jumlah total sudut dalam 

segitiga adalah 180
0
. Input kegiatan atau aktivitas merencakanan diperoleh melalui proses pemindaian. 

Hal ini sesuai pendapat [7] bahwa orang menarik informasi melalui pemindaian. Pemindaian hasil 

kegiatan merencanakan dilakukan dengan mengingat bahwa akan menggunakan garis bagi untuk 
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menyelesaikan masalah. Pemindaian pengetahuan yang telah dimiliki dilakukan dengan mengingat bahwa 

jumlah total sudut dalam segitiga adalah 180
0
. 

Aktivitas membuat garis bagi sudut α, memisalkan sudut α1 dan α2, dan membuat sudut potong D = 

90
0
 secara langsung menggunakan gambar. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena tugas yang diberikan 

adalah menjelaskan dengan menggunakan gambar/grafik. Jenis tugas dapat mempengaruhi sumber 

informasi dalam menyelesaikan masalah trigonometri. Hal ini sesuai pendapat [8] bahwa bentuk 

informasi dalam memori tergantung pada jenis tugas. Konteks informasi tidak hanya dalam memori, 

namun juga representasi hasil aktivitas sumber informasi dalam melaksanakn rencana penyelesaian. 

Sumber informasi merepresentasikan hasil aktivitas-aktivitas untuk melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah dengan gambar/tulisan. Hal ini sesuai pendapat [9] bahwa proses berpikir visual 

meliputi empat tahapan, yaitu: melihat, mengenal, membayangkan, dan memperlihatkan.  Konteks hasil 

memperlihatkan tidak hanya untuk mempresentasikan ide, namun juga untuk menyelesaikan masalah. 

Aktivitas menuliskan sudut D = 90 , mendapatkan       , dan menemukan sudut   = 60  dalam 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah secara tidak langsung menggunakan gambar. Hal tersebut 

seseuai pendapat [8] bahwa berpikir adalah proses membentuk representasi mental baru melalui 

transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribusi mental. 

Aktivitas membuat garis bagi sudut α, memisalkan sudut α1 dan α2, dan membuat sudut potong D = 

90
0
 secara langsung menggunakan gambar, sedangkan aktivitas menuliskan sudut D = 90 , mendapatkan 

      , dan menemukan sudut   = 60  tidak secara langsung menggunakan gambar.  Hal tersebut 

sesuai teori penyandian-ganda yang menyatakan bahwa suatu informasi dapat direpresentasikan dalam 

dua bentuk sandi yaitu visual dan verbal [7].   
Sumber informasi melaksanakan sesuai dengan rencana sambil terus mengembangkan yang 

menunjukkan terjadinya proses berpikir. Meskipun dalam perencanaan dilakukan dengan coba-coba, 

namun karena proses penyelesaian yang tidak mudah dapat mempengaruhi sumber informasi sehingga 

tidak mencoba cara lain. Hal tesebut sering terjadi ketika hasil jawaban hampir bisa dipandang telah 

menyelesaiakan masalah. 

Beberapa teori pemrosesan informasi dalam berpikir dapat dikembangkan dalam teori perilaku 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Untuk melaksanakan rencana penyelesaian masalah, 

mahasiswa calon guru matematika memindai informasi dari hasil kegiatan atau aktivitas merencanakan 

dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mendapatkan visualisasi, dan merepresentasikan beberapa 

hasil aktivitas dalam melaksanakan rencana peneyelesaian masalah dengan menggunakan gambar sebagai 

visualisasinya. 

D. Memeriksa kembali 

Tahapan keempat (terakhir) mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah 

trigonometri adalah memeriksa kembali. Berikut cuplikan hasil wawancara pada sumber informasi dalam 

memeriksa kembali. 

Kemudian total sudut segitiga ada 180  (sambil menulis) 

   
Di sini totalnya juga 180  jadi sama (menambahi tulisan) 

 
Perintahnya adalah sekurang-kurangnya sudut dalam segitiga itu besarnya 60 . Dan di sini sudut 

yang berukurang 60  itu adalah sudut  . Jadi terbukti ada sekurang-kurangnya satu diantara sudut-

sudut segitiga itu besarnya 60 . 
Kegiatan memeriksa kembali dilakukan dengan menjumlahkan          , dan menyimpulkan. 

Kegiatan terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah memeriksa kembali penyelesaian masalah. Hal 

ini seusai teori Polya [6] bahwa tahap penyelesaian masalah setelah melaksanakan adalah memeriksa 

kembali. Tahap atau kegiatan memeriksa kembali dalam teori Polya masih bersifat umum, sedangkan 

kegiatan memeriksa kembali pada penelitian ini lebih difokuskan pada penggunaan visualisasi. 
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Input kegiatan memeriksa kembali adalah hasil kegiatan melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

dan pengetahuan yang telah dimiliki. Hasil kegiatan melaksanakan rencana penyelesaian masalah adalah 

mendapatkan besar salah satu sudut segitiga yaitu sudut   = 60
0
. Pengetahuan yang telah dimiliki adalah 

jumlah total sudut dalam segitiga adalah 180
0
. Input kegiatan memeriksa kembali diperoleh melalui 

proses pemindaian. Hal ini sesuai pendapat [7] bahwa orang menarik informasi melalui pemindaian. 

Pemindaian hasil kegiatan melaksanakan penyelesaian masalah dilakukan dengan memperhatikan besar 

sudut       . Pemindaian pengetahuan yang telah dimiliki dilakukan dengan mengingat bahwa jumlah 

total sudut dalam segitiga adalah 180
0
. 

Aktivitas menjumlahkan           dilakukan karena ada ide untuk memeriksa kembali. Sumber 

informasi memeriksa kembali jawaban yang diperoleh dengan membandingkan jawaban yang diperoleh 

dengan pengetahuan yang diketahui sehingga terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Besaran 

          merupakan jawaban yang telah diperoleh dari aktivitas atau kegiatan sebelumnya. Besaran 

jumlah sudut dalam segitiga 180
0
 adalah pengetahuan yang telah diketahui. Jika hasil yang diperoleh 

adalah sesuai, maka hasil tersebut digunakan untuk menyimpulkan. Aktivitas ini penting untuk 

memeriksa kembali sehingga dapat menyimpulkan dan yakin terhadap penyelesaian masalah. 

Ketika menyimpulkan terjadi proses asimilasi dan akomodasi antara pengetahuan yang diperoleh 

dari aktivitas sebelumnya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Proses asimilasi terjadi karena 

pengetahuan yang diperoleh dari aktivitas menjumlahkan           adalah 180
0
. Skemp menegaskan 

bahwa Untuk memahami sesuatu, diperlukan asimilasi informasi pada skema yang telah dimiliki. 

Asimilasi adalah proses menerima informasi baru untuk dikombinasikan dengan skema lama yang sudah 

ada sehingga menjadi skema atau pengertian yang baru. Proses akomodasi terjadi karena terjadi kesesuai 

antara jumlah           dengan pengetahuan yang sudah dimiliki yaitu jumlah besar sudut dalam 

segitiga adalah 180
0
.  

Aktivitas menyimpulkan dilakukan sebagai representasi akhir kegiatan memeriksa kembali. 

Aktivitas ini dianggap penting oleh sumber informasi sebagai akhir kegiatan memeriksa kembali sehingga 

yakin bahwa jawaban dalam menyelesaikan masalah adalah benar. 

Sumber informasi memeriksa kembali jawaban yang diperoleh dengan membandingkan jawaban 

yang diperoleh dengan pengetahuan yang diketahui dan masalah yang diajukan. Jika jawaban sesuai 

dengan pengetahuan dan dirasakan telah menyelesaikan masalah, mahasiswa yakin dengan jawabannya. 

Beberapa teori pemrosesan informasi dalam berpikir dapat dikembangkan dalam teori perilaku 

dalam memeriksa kembali. Untuk memeriksa kembali penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru 

matematika memindai informasi dari hasil kegiatan melaksanakan rencana dan pengetahuan yang telah 

dimiliki sehingga diperoleh kesimpulan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Terlepas dari benar atau salahnya jawaban sumber informasi, diperoleh tahapan mahasiswa calon guru 

matematika dalam menyelesaikan masalah trogonometri dengan visualisasi, yaitu: 

1. Untuk memahami masalah, mahasiswa calon guru matematika memindai informasi dari soal dan 

petunjuk yang diberikan untuk mendapatkan visualisasi, dan merepresentasikan hasil aktivitas-

aktivitas untuk memahami masalah dengan menggunakan gambar sebagai visualisasinya. 

2. Untuk merencanakan penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru matematika memindai 

informasi dari hasil kegiatan memahami dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk 

mendapatkan visualisasi, dan merepresentasikan hasil kegiatan merencanakan sebagai ide 

penyelesaian masalah. 

3. Untuk melaksanakan rencana penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru matematika 

memindai informasi dari hasil kegiatan atau aktivitas merencanakan dan pengetahuan yang telah 

dimiliki untuk mendapatkan visualisasi, dan merepresentasikan beberapa hasil aktivitas dalam 

melaksanakan rencana peneyelesaian masalah dengan menggunakan gambar sebagai 

visualisasinya. 

4. Untuk memeriksa kembali penyelesaian masalah, mahasiswa calon guru matematika memindai 

informasi dari hasil kegiatan melaksanakan rencana dan pengetahuan yang telah dimiliki 

sehingga diperoleh kesimpulan. 
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