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Abstrak—Keberhasilan guru matematika dalam pembelajaran dapat diketahui dari 

keberhasilan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal yang diberikan terkait 

materi pelajaran yang diajarkan. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan 

pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah 

satu tujuan utama dari pembelajaran matematika. Dengan pemecahan masalah siswa 

akan belajar untuk menyusun strategi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan 

yang mereka hadapi. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah, siswa 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan 

pada situasi baru. Namun kebanyakan para guru hanya menyoroti mengenai model 

pembelajaran yang harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Padahal ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

kemampuan pemecahan masalah. Salah satunya kemampuan pengetahuan awal 

matematika siswa. Pengetahuan awal adalah pengetahuan yang dimiliki siswa 

sebelum proses pembelajaran berlangsung. Pentingnya pengetahuan awal dimiliki 

siswa, untuk mempermudah dan membantu siswa dalam menguasai materi pokok 

yang akan dipelajari. Apabila siswa dapat memanfaatkan pengetahuan awal dengan 

baik dalam memahami materi baru, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Siswa akan mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dengan mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru.  

Dari pemaparan diatas, makalah ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan 

awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, sehingga hal 

tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dalam makalah ini. 

Kata kunci: Pengetahuan Awal, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan ilmu mengenai pola-pola yang abstrak. Salah satu karakteristik 

matematika adalah alat untuk memecahkan masalah, sehingga matematika di sekolah menekankan pada 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Masalah dalam matematika disajikan dalam bentuk 

soal matematika. Suatu pertanyaan akan menjadi suatu masalah bagi siswa jika siswa tidak mampu 

memahami, merencanakan dan menyelesaikan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemecahan masalah memang tidak terlepas dari aktivitas matematika. Didukung 

dengan pernyataan [1] yang menyatakan pemecahan masalah penting dalam mengembangkan pengetahun 

matematika. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa menyatakan bahwa pemecahan masalah 

dianggap sebagai jantung dari pembelajaran matematika karena keterampilannya tidak hanya untuk 

belajar subjek tetapi menekankan pada pengembangan metode keterampilan berpikir[2]. Kemudian 

diperkuat lagi oleh pernyataan NCTM (1990) [3] “Mathematics educators have agreed for some time that 

problem solving, a dimension  of thinking  is  a  primary  goal of mathematics  instruction”. Sehinga 

kemampuan pemecahan masalah menuntut siswa dalam proses penyelesain masalah yang dihadapi. Siswa 

harus mampu menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki untuk diterapkan sebagai 

pemecahan masalah pada situasi baru. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pengetahuan awal siswa. 

Referensi [4] mengemukakan “prior knowledge referred to the students’ previous understanding of the 

subject content…”, artinya pengetahuan awal siswa mengacu pada pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran yang diberikan. Pengetahuan awal yang baik dapat membantu siswa 

dengan mudah memahami materi yang akan dipelajari, begitu juga dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. Suatu konsep matematika tidak dapat dipelajari secara baik jika materi yang 

mempersyaratkan materi tersebut belum dikuasai secara tuntas. Menurut [5] “Learners' prior knowledge 

may provide them with information about what sorts of problem features are important”, bahwa 

pengetahuan awal siswa memberikan informasi tentang jenis aspek masalah yang penting sebagai dasar 
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pegetahuan mereka. Dengan pengetahuan awal, siswa akan menambahan informasi sehingga dengan 

mudah memahami dan meingingat materi. Materi yang dipahami dengan baik membuat siswa mudah 

untuk melaksanaka rencana penyelesaian yang tepat. Keadaan ini akan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa karena pengetahuan yang mendukung materi yang akan dipelajari 

telah dimiliki siswa secara baik.  Dari pemaparan di atas, penulis menganggap bahwa pentingnya 

pengetahuan awal siswa untuk kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, sehingga pengetahuan 

awal dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Dalam kehidupan sehari-hari sesesorang tidak akan terlepas dari adanya masalah. Begitupun dengan 

siswa, dalam proses pembelajaran siswa akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam masalah terkait 

pemecahan soal. Seseorang akan mampu menyelesaikan masalah jika terbiasa menghadapi masalah, hal 

yang sama berlaku bagi siswa. Menurut [6] masalah adalah sesuatu yang gagal atau tidak bekerja dengan 

baik. Adanya masalah, bagaimana menemukan suatu cara baru atau cara yang lebih baik, menganalisis 

mengapa sesuatu terjadi, merancang rencana, merupakan masalah. Ketika suatu masalah muncul tidak 

pernah ada informasi yang cukup untuk melakukan analisis lengkap atau menyelesaikan masalah tersebut, 

hal ini disebut sebagai messy dan fuzzy. Sedangkan menurut [7], masalah adalah suatu persoalan yang 

tidak dikenalnya dan orang tersebut berkeinginan dan berkemampuan untuk menyelesaikannya, terlepas 

apakah ia dapat mengerjakannya dengan benar atau tidak. 

Menurut Chi & Glaser [8] bahwa masalah adalah suatu keadaan yang timbul ketika terdapat situasi 

dimana seseorang mencoba mencapai beberapa tujuan, dan harus menemukan cara untuk sampai di sana.  

Lebih lanjut, ada beberapa definisi masalah menurut [9] yaitu : 

1. Problem as a goal; masalah merupakan suatu tujuan yang sulit dicapai. 

2. Deviation from the standard; masalah dianggap sebagai suatu penyimpangan dari harapan. 

3. A gap between the real and the ideal; masalah merupakan kesenjangan antara keadaan yang 

seharusnya dan keadaan yang ideal. 

4. Tackling the challenge; masalah dianggap sebagai sarana untuk kreativitas dalam penyelesaiannya 

Masalah dalam matematika ada yang bersifat rutin dan tidak rutin. Masalah rutin menurut [10] “a 

routine problem if it can be solved either by substituting special data into a formerly solved general 

problem, or by following step by step, without any trace of originality, some well-worn conspicuous 

example”. Dikatakan masalah rutin jika suatu masalah dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan data 

khusus ke dalam masalah yang akan diselesaikan, tanpa suatu tantangan yang berarti sedangkan masalah 

non rutin merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan prosedur rutin sehingga siswa harus 

menyusun sendiri strategi untuk memecahkan masalah. 

Adanya masalah mengharuskan siswa untuk merespon, sehingga mengetahui langkah-langkah apa 

saja yang harus dilakukan agar masalah tersebut selesai. Hal ini menuntut siswa agar memiliki 

kemampuan pemecahan masalah. 

Menurut[11] kemampuan pemecahan masalah adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan pemahaman sebelumnya atau kajian-kajian yang relevan secara logis dan teliti 

untuk menghadapi situasi yang tidak rutin dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian dalam 

[1]disebutkan bahwa pemecahan masalah penting dalam mengembangkan pengetahuan matematika. Hal 

ini meyiratkan bahwa pentingnya siswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah yang menjadi 

fokus sentral dalam tujuan pembelajaran matematika. Referensi [12] menyatakan bahwa pemecahan 

masalah matematika dapat membantu siswa dalam mengembangkan keamampuan siswa, serta dapat 

membantu siswa mengaplikasikan kemampuan siswa dalam berbagai situasi. Sejalan dengan Bell, 

menurut [13] dengan melakukan kegiatan pemecahan masalah, maka siswa telah dapat menggunakan 

aspek-aspek kemampuan pemecahan masalah dengan lebih baik, seperti masalah non-rutin, penemuan 

pola, menggeneralisasikan, komunikasi matematika, dan lain-lain dalam memecahkan berbagai masalah.  

Kemampuan pemecahan masalah siswa dapat diidentifikasi melalui bagaimana langkah-langkah siswa 

dalam menyelesaikan soal. Bransford & Stein [14] memformulasikan tahap-tahap pemecahan masalah 

yang dikenal dengan IDEAL, yaitu identify (mengidentifikasi), define (mendefinisikan), explore 

(mengeksplorasi), act (melakukan), dan look back (memeriksa kembali).  

Referensi [15] menyebutkan bahwa dalam pemecahan masalah terdapat empat langkah penyelesaian 

yaitu 1) understanding the problem (memahami masalah), dalam langkah ini siswa dituntut untuk 

memahami informasi yang diberikan dalam soal dan memahami tujuan yang dimaksud; 2) devising a plan 
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(merencanakan penyelesaian masalah), siswa menuliskan rencana-rencana yang akan mereka lakukan 

untuk menyelesaikan masalah; 3) looking back (menyelesaikan masalah sesuai rencana penyelesaian), 

siswa menentukan strategi yang akan dipilih sebagai petunjuk untuk mengungkapkan masalah; dan 

looking back (memeriksa kembali hasil), siswa mengevaluasi dan memperbaiki hasil akhir dan agar lebih 

terfokus lagi dalam proses penyelesaian masalah. 

Sedangkan langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh [16] terdiri dari 6 langkah 

yang lebih detail, yaitu 1) understanding the contexts in which we work (memahami konteks yang akan 

dikerjakan); 2) setting goals for future performance (mengatur tujuan untuk mengungkapkan masalah); 3) 

employing data to make meaning of the issues we face (menggunakan data untuk menafsirkan soal); 4) 

making choices (decisions) about what we will do to remediate our concerns (membuat pilihan tentang 

apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah); 5) evaluating progress toward our goals 

(mengevaluasi sejauh mana tujuan tercapai); dan 6) using our school systems and structures to enhance 

problem-solving (menggunakan peraturan sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa). 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis  menurut Kesumawati [17] adalah sebagai 

berikut:  

1. Menunjukkan pemahaman masalah, meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan.  

2. Mampu membuat atau menyusun model matematika, meliputi kemampuan merumuskan masalah 

situasi sehari-hari dalam matematika.  

3. Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, meliputi kemampuan memunculkan 

berbagai kemungkinan atau alternatif cara penyelesaian rumus-rumus atau pengetahuan mana yang 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut.  

4. Mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, meliputi kemampuan 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan perhitungan, kesalahan penggunaan rumus, memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan 

kebenaran jawaban tersebut. 

Uraian di atas menunjukkan pentingnya kemampuan pemecahan masalah sebagai suatu upaya yang 

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Dari beberapa pendapat ahli mengenai 

langkah dalam pemecahan masalah secara garis besar hampir sama. Dimana pada langkah awal 

pentingnya siswa memahami masalah, siswa dituntut untuk memahami apa yang diminta oleh soal. 

Kemudian merencanakan pemecahan masalah, pada tahap ini siswa harus mampu mencari rumus atau 

konsep yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Setelah itu langkah melaksanakan penyelesaian sesuai 

dengan rumus atau konsep yang telah dipilih dan langkah terakhir pentingnya memeriksa kembali hasil, 

salah satunya bisa dengan cara menggunakan rumus yang lain.  

 

B. Pengetahuan Awal Siswa 

 

Pengetahuan awal siswa merupakan prasyarat  untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya sehingga 

dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Menurut Rebber [18] mengatakan bahwa 

“kemampuan awal merupakan prasyarat awal untuk mengetahui adanya perubahan”. Kemampuan awal 

disebut juga dengan prior knowledge (PK) atau dikenal sebagai pengetahuan awal. Referensi [19] 

menyebutkan “Prior knowledge can be defined as the whole of declarative (‘knowing that’) and 

procedural knowledge (‘knowing how’), structured in schemata, which a person has available when 

starting a task”, artinya pengetahuan awal itu adalah mengetahui mengenai sesuatu dan tahu bagaimana 

menyikapinya, terstruktur dalam skema, dan hal tersebut telah dimiliki siswa sebelumnya ketika mereka 

sedang belajar. Pengetahuan awal merupakan bagian terpenting dalam proses belajar, sehingga guru perlu 

mengetahui tingkat pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Dalam memahami materi, pengetahuan awal 

merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman belajar bagi siswa. Sejalan dengan 

pernyataan Astuti [20] pengetahuan awal merupakan sebagai kerangka di mana siswa menyaring 

informasi baru dan mencari makna tentang apa yang sedang dipelajari dalam proses belajar. Referensi 

[21] juga menguatkan bahwa informasi pengetahuan awal siswa menjadi potensi utama dalam 

pembelajaran di sekolah 

Kemampuan awal menjadi prasyarat bagi siswa dalam mempelajari pelajaran baru atau pelajaran 

lanjutan. Semakin baik kemampuan awal seseorang diharapkan semakin baik hasil belajar yang 

dicapainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh [22] “Students understand when they build connection 

between the new knowledge to be gained and their prior knowledge. They can interpret, classify, 

summarize, infer, compare, and explain”. Sejalan dengan hal tersebut [23] mengemukakan “associating 
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new information with prior knowledge and personal experience and getting the learners to think about 

what they already know can facilitate the learning process”, maksudnya adalah mengaitkan informasi 

baru dengan pengetahuan sebelumnya dan pengalaman pribadi dan membuat siswa berpikir mengenai apa 

yang telah mereka ketahui, dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih baik. Jadi dengan 

kemampuan awal yang telah dipelajari sebelumnya oleh siswa akan menyempurnakan kondisi internal 

yang diperlukan dalam menghadapi tugas-tugas pembelajaran berikutnya.  

 

 

C. Pengetahuan awal siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 

 

Kemampuan yang harus dimiliki agar siswa mampu dalam pemecahan masalah adalah kemampuan  

memahami dan menguasai  materi-materi yang ada dalam pelajaran matematika. Tahap memahami 

masalah akan dikuasai oleh siswa jika siswa dapat menghubungkan semua informasi yang telah 

dipelajarinya, karena kemampuan pemecahan masalah melibatkan pengetahuan serta keterampilan yang 

telah dimiliki untuk diterapkan sebagai pemecahan masalah pada situasi baru. Di sinilah pentingnya 

pengetahuan awal matematika siswa, sejalan dengan kajian [24] bahwa pengetahuan awal digunakan 

untuk diseleksi, diorganisasi, dan diintegrasikan dengan materi matematika lainnya sehingga muncul 

pengetahuan baru sebagai hasil dari proses kognitif. Pernyataan tersebut sejalan dengan Lester dan Kehle 

[25] menyebutkan bahwa karakteristik dari kegiatan pemecahan masalah melibatkan siswa dalam 

berbagai tindakan kognitif dengan mengaitkan dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman 

sebelumnya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Greeno 1980, Hayes 1989, Johnson & 

Alibali 1999 [26] yang menyatakan “Cognitive researchers agree that the learner’s prior domain 

knowledge is among the most important determinants of problem-solving ability”. Para peneliti setuju 

mengenai aspek kognitif bahwa pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa adalah salah satu faktor 

penentu yang paling penting dari kemampuan pemecahan masalah. Pengetahuan awal matematika yang 

baik  akan membuat siswa mampu memahami materi matematika secara efektif.  

Referensi [19] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “Information seeking is complicated when 

students are domain novices with limited prior knowledge, which is often the case in education. 

Specifying the information problem, or even constructing queries for that matter, in domain specific 

keywords that are not known and describing what information is needed are difficult tasks”, artinya 

pengetahuan awal yang terbatas akan membuat sulit siswa dalam memperoleh informasi tentang hal yang 

sedang mereka pelajari, sehingga akan sulit juga dalam menyelesaikan suatu masalah.  Seperti halnya 

menurut [11] kebanyakan guru cenderung langsung menjelaskan materi pokok yang akan dibahas tanpa 

ingin mengetahui kemampuan pengetahuan awal siswa. Padahal pembelajaran yang baik memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menghubungkan pengetahuan awal dengan pengetahuan baru pada materi 

yang sedang dipelajari, melatih keterampilan dan kemampuan siswa dalam kelas. Sebaliknya 

pembelajaran yang biasa-biasa saja hanya akan memberikan informasi baru pada siswa tanpa 

mengeksplor pengetahuan awal siswa.  Sejalan dengan yang dijelaskan oleh [22] “Students understand 

when they build connection between the new knowledge to be gained and their prior knowledge. They can 

interpret, classify, summarize, infer, compare, and explain”, jadi dengan pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa, mereka dapat menafsirkan, mengklasifikasi, membandingkan, dan menyimpulkan hubungannya 

dengan pengetahuan baru yang mereka dapat untuk membangun suatu konsep baru. 

Selain itu dalam penelitian [27] menyebutkan bahwa dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan 

kemampuan awal matematika siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, karena konsep 

matematika yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan membentuk konsep baru yang lebih 

kompleks. Oleh karena itu pengetahuan awal siswa memang menjadi bagian yang penting bagi siswa agar 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik pula dalam menyelesaikan suatu masalah 

matematika. 

Hal ini dilakukan juga pada penelitian [28] mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa SMP 

pada soal cerita dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah oleh Polya. Sebelum meneliti 

lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu memberikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa, karena tes tesebut akan menmjadi penentu terhadap penguasaan materi berikutnya.  

Referensi [29] menambahkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan matematika, siswa harus 

memiliki prasyarat pengetahuan, yaitu mengenai hal-hal yang sudah siswa pelajari sebelumnya. Misalnya 

untuk masalah membuktikan jumklah dua bilangan prima kembar yang bukan 3 dan 5 habis dibagi 6. 

Prasyarat yang perlu dimiliki siswa agar dapat menyelesaikan masalah tersebut adalah siswa sudah 

mengerti mengenai arti habius dibagi 6, bilangan prima dan bilangan prima kembar, selain itu siswa juga 

sudah harus terampil menggunakan operasi membagi. Selain itu, pada saat siswa dihadapkan dengan soal 
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pemecahan masalah untuk mencari luas permukaan dari bangun kubus. Pengetahuan awal siswa tentang 

rumus mencari luas persegi sangat dibutuhkan untuk memahami proses mendapatkan rumus luas 

permukaan kubus. Hal ini dikarenakan kubus merupakan bangun yang terdiri dari enam buah persegi 

dengan ukuran yang sama, sehingga untuk mencari rumus luas permukaan kubus, siswa dapat 

melakukannya dengan cara enam kali rumus luas persegi. 

Sedangkan posisi pengetahuan awal dalam langkah-langkah pemecahan masalah merujuk dari [30] 

yang mengatakan bahwa “More recently, researchers constructed box-and-arrow type models, which 

show the possible sequences of problem solving stages”. 

 

 
 

GAMBAR 1. POSISI PENGETAHUAN AWAL DALAM LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH 

  

 

 

III. KESIMPULAN 

 

Pengetahuan awal menjadi hal yang penting bagi siswa, semakin banyak pengetahuan awal yang ada 

pada diri siswa, semakin baik pula kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, sehingga siswa 

memahami dan menguasai materi-materi yang ada dalam pelajaran matematika. Pengetahuan sebelumnya 

yang dimiliki siswa adalah salah satu faktor penentu yang paling penting dari kemampuan pemecahan 

masalah, di mana pengetahuan awal tersebut digunakan untuk diseleksi, diorganisasi, dan diintegrasikan 

dengan materi matematika lainnya sehingga muncul pengetahuan baru sebagai hasil dari proses kognitif, 

dan dari sana siswa akan lebih mudah dalam melakukan proses memecahkan masalah matematika dalam 

pembelajaran. Dengan kata lain, pengetahuan awal menjadi prasyarat siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika. Dengan demikian, siswa memiliki kemampuan melakukan untuk 

mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi sesuai dengan pengetahuan yang telah diketahui 

sebelumnya. 
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