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Abstrak—Guru dapat mengupayakan pelaksanaan pembelajaran yang optimal dengan 

berbagai cara, baik dengan inovasi atau variasi model atau pendekatan pembelajaran. 

Meskipun demikian, tidak jarang siswa menemui kesulitan dalam memahami beberapa 

materi matematika. Meaningful learning adalah sebuah proses pembelajaran yang 

mengorganisasi ulang pengetahuan siswa dan sebagai landasan untuk mengkonstruk 

pemahaman atau pengetahuan baru. Prior Knowledge adalah pengetahuan awal siswa 

yang menjadi unsur untuk membangun pengetahuan baru. Prior Knowledge atau 

pengetahuan awal adalah salah satu faktor penting yang menjadi parameter kesulitan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran. Tidak ada satupun siswa yang tidak memiliki 

prior knowledge atau pengetahuan awal, yang membedakan hanya level dan 

kompleksitas struktur kognitifnya. Penelitian menunjukkan seseorang yang prior 

knowledge nya kompleks maka akan memiliki kemampuan menyerap informasi baru 

dengan baik. Meaningful learning adalah proses pembelajaran yang bermaksud 

mengaktifkan prior knowledge siwa yang kemudian akan membantu proses 

perkembangan struktur kognitif siswa. Penelitian mengungkapkan bahwa kesulitan 

siswa saat memahami pembelajaran adalah karena terdapat kesenjangan antara prior 

knowledge siswa dan pengetahuan baru yang akan dibangun. Kesulitan memahami 

materi muncul karena struktur kognitif awal siswa tidak dapat dikoneksikan ke 

pengetahuan baru. Bagaimana peran prior kmowledge dalam perkembangan struktur 

kognitif siswa dan bagaimana memanfaatkan prior knowledge siswa untuk dapat 

mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi akan didiskusikan lebih lanjut dalam 

makalah ini.   
 

Kata kunci: kesulitan belajar, prior knowledge, meaningful learning, matematika.  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Untuk mengoptimalkan hasil belajar dan mengefektifkan pembelajaran dapat didekati dengan 

berbagai cara melalui beberapa aspek, baik itu dari aspek pedagogik maupun pengembangan bahan ajar. 

Meskipun demikian, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Siswa 

banyak mengalami kesulitan dalam belajar matematika di negara berkembang disebabkan oleh banyak 

faktor [1]. Menurut Ormrod dalam [2], mengatakan bahwa salah satu penyebab yang menjadi alasan 

siswa tidak belajar secara efektif adalah karena siswa tidak memiliki prior knowledge yang cukup dari 

materi yang mereka pelajari untuk menentukan informasi apa yang penting atau pertanyaan apa yang 

akan mereka tanyakan tentang materi tersebut. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai 

pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal (prior knowledge) sebelum mempelajari sesuatu. 

Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan baru [3]. Berkaitan 

dengan hal tersebut, Brook & Brook mengemukakan prinsip-prinsip penerapan pendekatan 

konstruktivisme, yang diperkaya oleh Jamaris [4] salah satu dari prinsip tersebut adalah pembelajaran 

perlu disajikan dalam konteks yang dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman dan 

pengetahuannya secara interdisiplin. Hal ini disebabkan karena tujuan belajar bukan hanya menghafal, 

akan tetapi memahami sesuatu dalam konteks yang mengandung makna, dalam hal ini adalah 

pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Pada makalah ini, kami akan membahas lebih 

lanjut mengenai bagaimana peran prior knowledge, dan bagaimana guru dapat mengaktifkan dan 

menjembatani prior knowledge siswa dan materi atau pengetahuan matematika yang baru.   
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Faktor-Faktor Kesulitan dalam Belajar Matematika 

Hamill dalam [5] menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata 

dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan/atau berhitung. 

Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya [6]. Kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, misalkan saja faktor yang berhubungan dengan faktor 

jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan sekitar siswa, misalkan faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Selain faktor internal dan 

eksternal, hal lain yang mempengaruhi kesulitan belajar adalah sindrom psikologis yang berupa learning 

disabillity atau ketidakmampuan belajar. Jenis ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi kesulitan 

belajar diantaranya adalah dyslexia, dyscalculia, disgraphia, dysorthographia, dan dysnomia [7]. Dyslexia 

adalah kesulitan dalam membaca dan dyscalculia merupakan kesulitan dalam berhitung. Dyslexia dan 

dyscalculia saling berhubungan, akan tetapi tidak semua penderita dyslexia memiliki kesulitan dalam 

matematika. Namun dyslexia akan mempengaruhi semua pembelajaran yang bergantung pada membaca 

termasuk matematika. 

Matematika merupakan pelajaran yang identik dengan berhitung dan sering dianggap sulit oleh siswa 

di sekolah. Kesulitan belajar dalam matematika sering dikaitkan dengan dyscalculia. Dyscalculia 

merupakan ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi ketrampilan dan konsep matematika [8]. 

Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata seperti 

dyscalculia akan tetapi juga dapat dialami oleh siswa selain penderita terssebut. Cooney, Davis, dan 

Henderson mengelompokkan faktor kesulitan belajar menjadi lima, yaitu faktor fisiologis, faktor sosial, 

faktor emosional, faktor intelektual, dan faktor pedagogis [9]. 

 

B. Prior knowledge 

Setiap orang memiliki prior knowledge atau background knowledge. Pada usia berapapun siswa pasti 

memiliki pengalaman akademik, pengalaman pada alam sekitar dan keyakinan. Hal tersebut ditekankan 

oleh Piaget dalam [10] yang menegaskan ketidaksetujuannya pada teori tabula rasa yang 

menganalogikankan bahwa pemikiran anak itu seperti kertas putih, seballiknya ia meyakini bahwa anak 

usia dini secara berangsur-angsur mengembangkan struktur kognitifnya untuk memahami dunia atau 

lingkungan sekitar.  

Secara sederhana Campbell mendefinsikan prior knowledge sebagai apa yang sudah diketahui siswa 

dan semua pengetahuan yang siswa punya ketika memasuki lingkungan belajar yang potensial sejalan 

untuk menerima pengetahuan baru [11]. Dochi, Segers, dan Buehl menyatakan bahwa prior knowledge 

adalah semua pengetahuan siswa termasuk pengetahuan eksplisit dan pengetahuan yang dipendam, 

metakognitif dan pengetahuan konseptual [12]. Cambell dan Campbell menyatakan bahwa background 

knowledge atau bisa disebut juga dengan prior knowledge berperan sebagai dasar konten pengetahuan dan 

kecakapan ilmu atau pengait untuk penyimpanan informasi [11]. Prior knowledge adalah informasi atau 

pengetahuan yang sudah diketahui siswa dan ada di memory penyimpanannya. 

Salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika adalah prior knowledge. Prior knowledge 

atau pengetahuan awal siswa mendukung terjadinya penambahan informasi bagi siswa yang mudah 

dipahami dan diingat siswa. Prior knowledge bisa dikatakan sebagai modal awal bagi siswa untuk 

mengkonstruk pengetahuan baru. Beberapa penelitian mengakui bahwa belajar itu dipengaruhi oleh 

seberapa banyak prior knowledge siswa diterima oleh pelajaran baru. Siswa sulit dalam belajar 

matematika kebanyakan dipengaruhi oleh keyakinan, praktik serta pengalaman belajar matematika di 

kelas [11]. Resnick menyatakan bahwa belajar bergantung pada prior knowledge [13]. Siswa berusaha 

mencoba menghubungkan informasi baru kepada apa yang mereka telah ketahui untuk 

menginterpretasikan  atau menafsirkan materi baru untuk membuat skemata. Belajar dapat mudah dilalui 

siswa jika  pengetahuan baru dapat dikoneksikan dengan pengetahuan awal siswa. Lebih jauh lagi, 

Roschelle menyatakan bahwa pembelajaran dimulai atau dihasilkan dari prior knowledge atau 

pengetahuan dasar dan selanjutnya dari materi baru [14].  
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Hailikari mendefinisikan prior knowledge sebagai pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan 

deklaratif dan prosedural [15]. Pengetahuan deklaratif sendiri merupakan rekoleksi atau pengingatan 

kembali informasi secara sadar, seperti fakta spesifik atau kejadian yang dapat dikomunikasikan secara 

verbal. Ingatan yang dimunculkan kembali pada kesadaran untuk digunakan dengan sengaja, artinya 

ketika seseorang berusaha mengingat sesuatu dan melakukannya dengan sadar [16]. Sedangkan 

pengetahuan prosedural adalah pengetahuan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, pengetahuan 

bagaimana kinerja seseorang dalam menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses tanpa melibatkan 

ingatan sadar.  Selain terdiri dari pengetahuan deklaratif dan prosedural, prior knowledge merupakan 

pengetahuan yang dapat disampaikan kembali dan direkonstruksi, diorganisasikan dalam skemata 

terstruktur.  Dochy dalam [15] juga menyatakan bahwa perbedaan prior knowledge merupakan sumber 

utama yeng mempengaruhi perbedaan prestasi belajar siswa. 

 

C. Meaningful learning 

1. Teori belajar bermakna 

Arti dari bermakna itu sendiri bukan berarti rote learning di mana pengetahuan baru semata dan 

gabungan struktur kognitif yang tidak tersubtansi, sedangkan menaingful learning adalah 

pembelajaran dimana ketika siswa atau pembelajar dengan teliti dan tepat mengintegrasikan 

pengetahuan baru kepada pengetahuan yang sudah diproses siswa [17]. Belajar bermakna terdiri atas 

substansi-substansi; bukan hanya sewenang dari pengumpulan konsep dan dalil-dalil kedalam 

struktur kognitif; apa itu konsep, apa itu dalil, dan apa itu struktur kognitif, namun juga konstruksi 

pengetahuan, apa yang dirasa sebagai keteraturan dalam kejadian-kejadian, objek-objek, atau 

rekaman yang didasarkan pada apa yang telah diketahui.  

Menurut Ausubel dalam [18] belajar bermakna atau meaningful learning merupakan salah satu 

dari dua jenis belajar. Ausubel mendefinsikan belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana 

informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang 

belajar. Belajar bermakna terjadi bila siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam 

struktur pengetahuan mereka. Hal tersebut terjadi melalui belajar konsep, dan perubahan konsep yang 

telah ada, yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan peubahan struktur konsep yang telah dipunyai 

pembelajar atau siswa. Bila konsep yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada dalam struktur 

kognitif seseorang, informasi baru harus dipelajari lewat belajar menghafal. Dalam proses ini 

informasi yang baru tidak diasosiasikan dengan konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. 

Dengan demikian, belajar bermakna berarti pembelajaran yang dapat mengaitkan antara konsep atau 

pengetahuan yang telah diproses siswa dalam struktur kognitifnya dengan konsep atau pengetahuan 

baru yang akan dipelajari. 

Menurut Ausubel seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema 

yang telah ia punyai [19]. Dalam proses itu seseorang dapat mengembangkan skema yang ada atau 

dapat mengubahnya. Dalam proses belajar ini siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. 

Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan inti pokok konstruktivisme. Keduanya 

menekankan pentingya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam 

sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru 

ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam 

proses belajar itu siswa aktif.   

 Berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengaktifan prior 

knowledge untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi 

jika pengetahuan atau informasi baru mampu terhubung dengan pengetahuan atau struktur kognitif 

yang telah ada pada siswa. Pembelajaran bermakna dapat membantu siswa untuk memahami materi 

dengan lebih mudah sehingga dapat mengurangi tingkat kesukaran suatu materi. Melalui 

pemanfaatan prior konoledge siswa dapat meminimalisir kesukaran suatu materi.  
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2. Teori skema 

Skema adalah informasi pokok yang teorganisasir, terstruktur yang siswa bawa untuk menunjang 

dalam mempelajari materi baru, menentukan bagaimana tugas disajikan dan apa yang akan siswa 

akan pahami dan peroleh dari mempelajari tugas. Skemata adalah hasil proses analogi yang 

dipelajari, skemata baru terjadi saat merelasikan informasi baru ke skemata yang terdahulu dengan 

menganalogikannya [20] 

Pengetahuan disimpan dalam suatu paket informasi, atau skema yang terdiri darikonstruksi 

mental gagasan kita. Skema suatu objek, kejadian, atau ide terdiri dari suatu set atribut yang 

menjelaskan objek tersebut. Atribut ini memuat juga hubungan dengan skema yang lain. Misalnya, 

skema tentang pohon akan memuat macam-macam atribut seperti daun, dahan, ranting, akar dan 

batang. Sedangkan skema “pohon” akan terkait dengan skema lain yakni tumbuhan. Setiap siswa 

meiliki macam-macam skema mengenai macam-macam hal, dan skema itu akan membentuk suatu 

kerangka pemikiran seseorang akan suatu hal/informasi. 

Skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti seseuatu hal, 

menemukan jalan keluar, ataupun memecahkan persoalan. Menurut Jonassen dkk dalam [18], dasar 

teori skema adalah bahwa ingatan seseorang itu dianalisis secara semantik. Skema disusun dalam 

suatu jaringan hubungan konsep-konsep. Pengetahuan struktural seseorang terdiri dari macam-

macam skemata dan hubungan antar skema. Menurut Jonassen dkk dalam [18], pengetahuan 

struktural adalah pengetahuan mengenai bagaimana konsep-konsep dalam suatu domain saling 

terakit. Pengetahuan struktural inilah yang akanmenjembatani perubahan dari struktur kognitif atau 

kognitif seseorang dari pengetahuan deklaratif ke prosedural. Menurut Ryle dalam [18], pengetahuan 

deklaratif mengungkapkan suau pengertian atau kesadaran akan objek, kejadian, atau ide. Jadi, teori 

skema adalah teori yang menjelaskan bagaimana struktur kognitif atau pengetahuan seorang 

pembelajar yang tersrtruktur dan tersekema-skema. 

 

D. Implikasi dalam pembelajaran matematika 

Konsep matematika itu linier dan berkesinambungan. Konsep matematika tidak dapat dipelajari 

sebagai pengetahuan umum, akan tetapi konsep tersebut dapat dipelajari secara berurutan dan terus 

menerus. Konsep matematika tidak dapat dipelajari dengan baik apabila materi sebelumnya tidak 

sepenuhnya dikuasai.  Proses kognitif akan terjadi jika siswa memiliki prior knowledge dari apa yang 

dipelajari sebelumnya artinya bahwa setiap siswa harus memiliki prior knowledge yang diperlukan untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Kadir dan Masi menyatakan bahwa prior knowledge matematika dapat 

diartikan sebagai pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan menjadi materi prasyarat matematika yang 

akan dipelajari [2].  

Kadir dan Masi juga menyatakan bahwa prior knowledge yang dimiliki siswa dikenal juga dengan 

basic knowledge, meskipun terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaanya adalah basic knowledge 

matematika lebih diarahkan untuk semua pengetahuan matematika dasar seperti decimal, pecahan, 

bilangan bulat, dan sebagainya. Matematika sebagai ilmu yang terstruktur dimana antara bagian yang satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan, maka pengetahuan prasyarat siswa  merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan. 

Seperti yang dikatakan Rochelle bahwa pembelajaran itu dimulai dan dihasilkan melalui prior 

knowledge si pembelajar, maka sebaiknya guru memulai pembelajaran dengan menanyakan atau 

mengkesplorasi apa yang siswa punya, apa yang siswa pahami [14]. Guru harus memanfaatkan prior 

knowledge siswa untuk mengkonstruk pengetahuan baru, dengan begitu pembelajaran akan mudah 

diserap dan bermakna. Pembelajaran matematika sebaiknya dibangun pada prior knowledge siswa, 

dengan demikian siswa dapat memasukkan informasi yang relevan yang dapat membantu mereka 

menguasai konsep atau pengetahuan baru. 

Cambell mengemukakakn sebuah strategi yang sedehana untuk memfasilitasi prior knowledge siswa 

yaitu dengan menggunakan tabel yang diketahui dan tidak diketahui. Serta mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terbuka atau open ended mengenai konsep materi baru. Kemudian Cambell menambahkan 

bahwa diagram yang terorganisir dapat menunjukan informasi skema pengetahuan siswa.  

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 479 

      

  

TABEL 1. TABEL YANG DIKETAHUI DAN TIDAK DIKETAHUI 

The Known The Unknown 

  

  

 

 
GAMBAR 1. DIAGRAM YANG TERORGANISIR 

 
 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan tadi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prior knowledge merupakan pengetahuan awal siswa dan sebagai parameter yang berperan penting 

dalam kesuksesan atau kegagalan pembelajaran di kelas. 

2. Guru perlu melaksanakan pembelajaran dengan memulai dari apa yang diketahui siswa, dengan 

memanfaatkan prior knowledge siswa maka siswa akan mudah memperoleh pengethauan baru yang 

bermakna. 

3. Guru harus memeriksa dan memastikan bahwa prior knowledge siswa cukup untuk memperoleh 

materi baru, hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengajukan 

pertannyaan atau memberikan pre-test atau tes awal guna mengetahui sejauh apa kesiapan materi 

prasyarat siswa dalam menerima materi matematika yang baru. 
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