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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu dasar bagi ilmu lain, dan mata pelajaran 

yang diajarkan disetiap jenjang sekolah. Pelaksanaan pembelajaran 

matematika akan lebih efektif jika menggunakan strategi atau model sesuai 

dengan materi. Model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah 

model pembelajaran berbasis masalah seperti model PBL (Problem Based 

Learning) dan PBI (Problem Based Instruction). Model pembelajaran tersebut 

biasanya hanya menggunakan satu loop dalam memecahkan masalah. Untuk 

membedakan dari biasanya, peneliti menggunakan model pembelajaran yang 

menggunakan dua loop dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran 

tersebut adalah model pembelajaran double loop problem solving. Menurut 

Shoimin (2014) loop pertama diarahkan pada pendeteksian penyebab utama 

timbulnya masalah, dan loop kedua menekankan pada pencarian dan 

penemuan penyebab pada tingkat yang lebih tinggi dari masalah tersebut 

kemudian merencanakan dan mengiplementasikan solusinya.  

Menurut Nurjanah (2015) ciri utama yang terdapat pada double loop 

problem solving ini yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan berpusat pada 

pemberian masalah yang diselesaikan melalui dua tahapan atau dua loop yang 

berbeda tetapi keduanya memiliki keterkaitan. Model pembelajaran double 

loop problem solving menuntun siswa agar dapat mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah pada loop pertama dan dapat diperbaiki pada loop kedua.  
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Dalam pembelajaran matematika ada lima kemampuan dasar 

matematika. Menurut NCTM (2000) lima kemampuan dasar matematika 

meliputi pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti 

(reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connections), 

dan representasi (representation). Dari kelima kemampuan dalam 

pembelajaran matematika di atas, dapat diketahui bahwa salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan koneksi 

matematika. Kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengaitkan matematika dengan yang lain, baik dengan 

kehidupan sehari-hari maupun yang lain. Kemampuan koneksi matematika 

dapat terlihat pada saat siswa menyelesaikan sebuah permasalah.  

Model double loop problem solving melatih siswa untuk memecahkan 

masalah dengan mendeteksi kausal masalah. Sebelum mendeteksi kausal 

masalah siswa mengidentifikasikan masalah terlebih dahulu. Agar lebih 

mudah dalam mendeteksi masalah siswa menghubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari, konsep matematika yang lain atau mengkoneksikan dengan yang 

lain. Proses menghubungkan ini sering disebut dengan koneksi matematika. 

Karena kemampuan koneksi matematika merupakan salah satu kemampuan 

yang terlihat ketika memecahkan suatu masalah maka diduga double loop 

problem solving, akan berpangaruh terhadap kemampuan koneksi 

matematika.  

Pembelajaran pada kurikulum 2013 didedikasikan agar siswa 

memenuhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran kurikulum 
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2013 pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Salah satu 

sekolah menengah pertama di Purwokerto yang menggunakan kurikulum 2013 

adalah SMP Negeri 1 Purwokerto. Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1 

Purwokerto, model pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran 

yaitu seperti cooperative learning, discovery learning, dan problem based 

learning (PBL). Model pembelajaran double loop problem solving belum 

pernah digunakan dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Purwokerto oleh 

karena itu peneliti mengambil judul penelitian pengaruh pembelajaran double 

loop problem solving terhadap kemampuan koneksi matematika siswa SMP 

Negeri 1 Purwokerto. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana capaian kemampuan koneksi matematika siswa SMP Negeri 1 

Purwokerto dengan model pembelajaran double loop problem solving ? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran double loop problem solving 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa SMP Negeri 1 

Purwokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Menyelidiki capaian kemampuan koneksi matematika siswa SMP Negeri 1 

Purwokerto dengan model pembelajaran double loop problem solving 
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2. Menyelidiki pengaruh model pembelajaran double loop problem solving 

terhadap kemampuan Koneksi Matematika pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Purwokerto.  

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi pihak sekolah dapat memberikan informasi tentang kemampuan 

koneksi siswa setelah pembelajaran double loop problem solving.  

2. Bagi pihak sekolah guru dapat memberikan informasi tentang model 

pembelajaran double loop problem solving  

3. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang penerapan model 

double loop problem solving 

4. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematika siswa 
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