
5 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Koneksi Matematika 

Koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa inggris yang 

diartikan hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau 

keterkaitan. Menurut Sugiman (2008) Kemampuan koneksi matematik 

merupakan hal yang penting namun siswa yang menguasai konsep 

matematika tidak dengan sendirinya pintar dalam mengoneksikan 

matematika. Menurut NCTM (2000) koneksi matematika adalah salah 

satu kompetensi dasar matematika yang dimiliki oleh siswa. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan 

menghubungkan matematika, dan merupakan salah satu kompetensi 

dasar matematika yang dimiliki siswa. 

 Riedesel (1996: 33-34) membagi koneksi matematika sebagai 

berikut: koneksi antar topik dalam matematika, antar beberapa tipe 

pengetahuan, antar beberapa representasi, dan koneksi matematika ke 

daerah kurikulum lain. Sedangkan menurut Coxford (1995:3-4) (dalam 

Sugiman (2008)) mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematik 

meliputi: (a) Mengoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural;  

(b) Menggunakan matematika pada topik lain; (c) Menggunakan 
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matematika dalam aktivitas kehidupan; (d) Melihat matematika sebagai 

satu kesatuan yang terintegrasi; (e) Menerapkan kemampuan berfikir 

matematik dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam 

pelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis; (f) 

Mengetahui koneksi diantara topik-topik dalam matematika; (g) 

Mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama 

Ketujuh kegiatan di atas jika diaplikasikan dalam belajar 

matematika, siswa yang mempelajarinya akan lebih mudah. Terutama 

jika siswa mempelajari matematika dengan menghubungkan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari mereka akan lebih paham dan lebih 

bermakna, karena masalah yang dijumpai oleh siswa tidak lepas dari 

matematika. NCTM (2000:64) menjelaskan bahwa apabila para siswa 

dapat menghubungkan gagasan-gagasan matematis, maka pemahaman 

mereka akan lebih mendalam dan lebih bertahan lama.  

“When student can connect mathematical ideas, their understanding is 

deeper and more lasting”  

Berdasarkan NCTM (2000), indikator untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematika yaitu: (a) Mengenali dan memanfaatkan 

hubungan-hubungan antar gagasan dalam matematika; (b) Memahami 

bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling berhubungan dan 

mendasari satu sama lain untuk mendasari satu sama lain untuk 

menghasilkan suatu keutuhan koheren; (c) Mengenali dan menerapkan 

matematika dalam konteks di luar matematika.  
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Berdasarkan beberapa pendapat pada kajian teori di atas, dapat 

disimpulkan bahwa indikator koneksi matematika adalah sebagai berikut: 

(a) Menggunakan koneksi antar topik matematika; (b) Menggunakan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari; (c) Menggunakan koneksi antar 

konsep matematika. 

2. Model Pembelajaran Double Loop Problem Solving  

Double loop problem solving merupakan pembelajaran double 

loop (double-loop learning) yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah 

masalah. Cartwright (2002) memandang bahwa double loop learning 

adalah konsep dan proses pendidikan yang melibatkan orang mengajar 

untuk berpikir lebih mendalam tentang keyakinan mereka sendiri, 

sebagaimana yang dikemukakan dalam jurnalnya bahwa : 

“Double-loop learning is an educational concept and process that 

involves teaching people to think more deeply about their own 

assumptions and beliefs.” 

Menurut Suyatno, double loop problem solving adalah variasi dari 

pembelajaran dengan penekanan pada pencarian kausal (penyebab) 

utama dari timbulnya masalah. (Shoimin : 2014 ) Double loop problem 

solving menekankan pada siswa untuk berkerja pada dua loop pemecahan 

yang berbeda tapi saling terkait. Loop solusi pertama ditujukan untuk 

mendeteksi penyebab masalah yang paling langsung, kemudian 

merancang dan menerapkan solusi sementara. Loop solusi kedua 

berusaha untuk menemukan penyebab yang arahnya lebih tinggi, 
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kemudian merancang dan mengimplementasikan solusi dari akar 

masalah. Adapun sintak model double loop problem solving adalah: (a) 

Identifikasi; (b) Deteksi kausal; (c) Solusi tentative; (d) Pertimbangan 

solusi; (e) Analisis kausal; (f) Deteksi kausal lain dan rencana kausal 

terpilih. 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015) tahapan double loop 

problem solving meliputi: (a) Siswa dikelompokan menjadi beberapa 

kelompok yang heterogen; (b) Pembelajaran diawali dengan situasi 

masalah yang relevan dengan pengalaman siswa; (c) Siswa menuliskan 

penyataan masalah awal sesuai dengan bahasa sendiri; (d) Mengajukan 

pertanyaan yang berkualitas sesuai dengan situasi masalah; (e) 

Mengidentifikasi sebab utama dalam proses penyelesaian masalah; (f) 

Menemukan solusi utama dan implementasi solusi; (g) Laporan 

kelompok.  

Menurut Suyatno (2009) sintak double loop problem solving 

adalah: (a)  Identifikasi; (b) Deteksi kausal, solusi tentative; (c) 

Pertimbangan solusi, analisa kausal; (d) Deteksi kausal lain; (e) Rencana 

kausal terpilih. Dari beberapa pendapat di atas, sintak double loop 

problem solving yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) 

Identifikasi, pada sintak ini siswa melakukan identifikasi dari suatu 

masalah yang diberikan guru sebagai langkah awal untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. biasanya masalah yang diberikan adalah berbentuk 

pertanyaan mengapa; (b) Deteksi kausal; Pada sintak ini siswa mencari 
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penyebab dari sebuah masalah yang diberikan guru, atau dengan mencari 

alasan dari pertanyaan mengapa dari guru; (c) Solusi tentative; Pada 

sintak ini siswa menyimpulkan hasil jawabannya, dimana hasil jawaban 

tersebut merupakan solusi sementaraa; (d) Pertimbangan solusi, Pada 

sintak ini, siswa mempertimbangkan solusi yang sebelumnya yang sudah 

ditentukan maka guru memberikan masalah kedua yang berkaitan dengan 

masalah yang pertama; (e) Analisis kausal, Pada sintak ini siswa 

menganalisis penyebab masalah kedua dengan memberi alasan pada 

setiap jawaban, (f) Deteksi kausal lain dan rencana kausal terpilih, Pada 

sintak ini diharapkan dari masalah kedua, siswa mendapatkan alasan 

selain yang berbeda dengan masalah pertama walaupun kedua soal 

berbeda namun berkaitan. Kemudian siswa dapat menganalogikan hasil 

dari masalah yang pertama dengan masalah kedua dan dari keduanya 

dapat ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan penyebab atau alasan 

jawaban yang terpilih. 

B. Penelitian Relevan 

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkenaan dengan model 

double loop problem solving yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Devi (2013) menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kompetensi 

strategis matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran matematika 

dengan DLPS dan siswa yang memperoleh pembelajaran matematika 

konvensional. Dari hasil perhitungan dan uji hipotesis, peningkatan 

kompetensi strategis matematis kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
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dengan kelas kontrol. Selain itu, sebagian besar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran matematika dengan Double Loop Problem Solving (DLPS) 

memberikan respons positif terhadap pembelajaran matematika.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mailen dkk, (2015) pada 

subjek peneletiannya kelas XI SMA Negeri 13 Padang tahun ajaran 

2013/2014 mengemukakan bahwa awalnya siswa pada kelas eksperimen 

belum terbiasa belajar memakai pembelajaran (DLPS) yang dibantu dengan 

LKS ini, karena selama ini mereka hanya menerima materi pembelajaran dari 

guru saja, mencatat dan membuat tugas yang ada dalam LKS yang disediakan 

disekolah. Setelah beberapa kali pertemuan, siswa sudah terbiasa dan merasa 

senang belajar dengan pembelajaran Double Loop Problem Solving (DLPS) 

yang dibantu dengan LKS ini. Siswa menyadari belajar menggunakan 

pembelajaran Double Loop Problem Solving (DLPS) dibantu dengan LKS ini 

dapat membuat mereka mampu memecahkan masalah, aktif dalam bertanya, 

menjawab pertanyaan, mengajukan pendapat dan menulis laporan selama 

proses pembelajaran. Siswa berharap agar pembelajaran Double Loop 

Problem Solving (DLPS) dibantu dengan LKS ini terus dilanjutkan untuk 

materi lain, serta siswa kelas lain juga. Sehingga hasil dari penelitian 

Meilen,dkk tersebut adalah dengan adanya penerapan LKS berorientasi pada 

pembelajaran double loop problem solving (DLPS) berpangaruh terhadap 

kompetensi fisika kelas XI SMAN 13 Padang.  

Berikut beberapa penelitian yang dilakukan terkait kemampuan 

koneksi matematika yang relevan. Penelitian yang dilakukan Nufus (2015) 
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pada MTs Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dengan sampel 

sebanyak 2 kelas yaitu kelas Kelas VIIIB2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIIIB3 sebagai kelas kontrol. Hasil pada penelitian ini adalah ada pengaruh 

penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa di MTs Pondok Pesantren Darul Hikmah 

Pekanbaru. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Sumarmo 

(2007), penelitiannya di lakukan di SMA Negeri Cimahi. Penelitian 

menggunakan kelas kontrol dan ekperimen. Berdasarkan hasil penelitian ini 

disebutkan bahwa, kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari pada penalaran matematis 

siswa melalui pembelajaran biasa. Secara rinci, kemampuan koneksi 

matematik siswa melalui pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada 

koneksi matematika siswa melalui pembelajaran biasa.  

Secara rinci, kemampuan koneksi matematika siswa melalui 

pembelajaran berbasis masalah tergolong kualifikasi cukup. Sedangkan 

kemampuan koneksi matematika siswa melalui pembelajaran biasa tergolong 

kualifikasi kurang. Secara umum, siswa bersikap positif terhadap pelajaran 

matematika, pembelajaran berbasis masalah, dan terhadap bentuk-bentuk soal 

penalaran dan koneksi matematik. Ini terlihat dari siswa menunjukkan rasa 

senang, antusias dan bersemangat pada waktu proses pembelajaran 

berlangsung, serta tidak takut mengeluarkan pendapat. Kemudian guru 

memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran berbasis masalah 

yang tercermin dari minatnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai 
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pembelajaran ini. Guru juga menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah dapat melatih siswa untuk: bekerja sama dan saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas tugas, berpikir matematik, dan menciptakan suasana 

sehingga siswa lebih aktif belajar di dalam kelas. Siswa juga aktif selama 

proses pembelajaran berbasis masalah. Ini terlihat dari siswa mau bekerja 

sama, saling membantu dan saling memberikan pendapat (sharing ideas) 

dalam menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan 

mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap 

kemampuan koneksi matematik siswa. Secara rinci, kemampuan koneksi 

matematik siswa melalui pembelajaran berbasis masalah tergolong kualifikasi 

cukup. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran Double Loop Problem Solving (DLPS) dibantu 

dengan LKS ini dapat membuat mereka mampu memecahkan masalah, aktif 

dalam bertanya, menjawab pertanyaan, mengajukan pendapat dan menulis 

laporan selama proses pembelajaran. Kemudian kemampuan koneksi 

matematik siswa melalui pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada 

koneksi matematik siswa melalui pembelajaran biasa. Secara rinci, 

kemampuan koneksi matematik siswa melalui pembelajaran berbasis masalah 

tergolong kualifikasi cukup. Sedangkan kemampuan koneksi matematik 

siswa melalui pembelajaran biasa tergolong kualifikasi kurang. Karena 

Double Loop Problem Solving merupakan salah satu model berbasis masalah 

yang jarang digunakan, dan dalam memecahkan masalah perlu adanya 
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kemampuan yang salah satunya adalah kemampuan koneksi matematika. 

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

model Double Loop Problem Solving terhadap kemampuan koneksi 

matematika, dengan menggunakan pembelajaran Double Loop Problem 

Solving apakah akan berpengaruh positif terhadap kemampuan koneksi 

matematika dan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

C. Kerangka Pikir 

Model pembelajaran double loop problem solving adalah variasi 

model pembelajaran yang menekankan pada pencarian kausal utama dari 

suatu masalah. Melalui double loop problem solving akan terbentuk sebuah 

penyelesaian yang membuat siswa lebih memahami kausal dari sebuah 

masalah yang dihadapinya. Double loop problem solving menuntun untuk 

membentuk sebuah penyelesaian dengan menghubungkan masalah 

matematika yang diberikan dengan topik lain dalam matemtika ataupun 

dengan kehidupan sehari-hari. Alur dari menguhubungkan atau 

mengkoneksikan tersebut dituangkan dalam menyelesaikan sebuah masalah.  

Model pembelajaran double loop problem solving diduga dapat 

membangun kemampuan koneksi matematika siswa karena dalam setiap 

sintak pada  model pembelajaran double loop problem solving dapat memuat 

koneksi antar topik matematika, koneksi matematika dengan kehidupan 

sehari-hari, maupun koneksi antar konsep matematika yang merupakan 

indikator kemampuan koneksi matematika. 
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Identifikasi, pada sintak ini siswa melakukan identifikasi dari suatu 

masalah yang diberikan guru sebagai langkah awal untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Agar lebih mudah dipahami masalah tersebut, maka siswa 

mengkoneksikan kehidupan sehari-hari. 

Deteksi kausal, pada sintak ini siswa mencari penyebab dari sebuah 

masalah yang diberikan guru. Siswa mengingat topik matematika lain, yang 

masih berhubungan dengan masalah dan menghubungkan masalah dengan 

topik. 

Solusi tentative, pada sintak ini siswa menyimpulkan hasil 

jawabannya. Dimana hasil jawaban tersebut merupakan solusi sementara. 

Siswa menerapkan solusi tentative atau solusi sementara, untuk menerapkan 

atau mendapatkan solusi sementara jika mengaitkan dengan topik lain 

ataupun dengan mengaitkan konsep dalam matematika sangat perlu maka 

akan digunakan dan semua tergantung soal atau masalah yang ingin 

diselesaikan. 

Pertimbangan solusi, pada sintak ini siswa mempertimbangkan solusi 

yang sebelumnya yang sudah ditentukan maka guru memberikan masalah 

kedua yang berkaitan dengan masalah yang pertama. Dalam 

mempertimbangkan solusi tentative atau sementara perlu menghubungkan 

dengan antar topik matematika atau antar konsep matematika, ataupun 

kehidupan sehari-hari tergantung soal memuat indikator apa saja. Karena 

dengan mencari hubungan masalah tersebut diharapkan siswa lebih 
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memahami masalah yang dihadapi agar lebih yakin dengan solusi 

sementaranya dan bisa lebih baik dalam menyelesaikan solusi utamanya. 

Analisis kausal, pada sintak ini siswa menganalisis penyebab masalah 

kedua dengan memberi alasan pada setiap jawaban. siswa menganalisis 

penyebab dari suatu masalah, yang pada intinya memberikan keyakinan siswa 

bahwa kausal dari masalah yang ditemukan sudah tepat. Hal ini perlu 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan topik lain matematika 

tergantung indikator yang ada disoal agar lebih bermakna dalam belajar. 

Deteksi kausal lain dan rencana kausal terpilih, pada sintak ini 

diharapkan dari masalah kedua, siswa mendapatkan alasan selain yang 

berbeda dengan masalah pertama walaupun kedua soal berbeda namun 

berkaitan. Kemudian siswa dapat menganalogikan hasil dari masalah yang 

pertama dengan masalah kedua dan dari keduanya dapat ditarik kesimpulan 

sehingga mendapatkan penyebab atau alasan jawaban yang terpilih. Dalam 

membuat solusi utama atau kesimpulan dari permasalahan dengan 

menghubungkan masalah tersebut dengan yang lain. Keenam langkah 

tersebut dapat dihubungkan dengan topik lain dalam matematika, antar 

konsep matematika atau kehidupan sehari-hari tergantung soal atau masalah 

yang diberikan, tepat atau tidak jika dihubungkan dengan beberapa atau 

ketiga indikator kemampuan koneksi matematika tersebut. 

Uraian dan penjelasan tersebut, pembelajaran double loop problem 

solving melatih siswa mengidentifikasi suatu permasalahan, menerapkan 

solusi tentative dari suatu permasalahan, mempertimbangkan solusi 
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sementara, dan membuat solusi utama dengan menghubungkan dengan topik 

lain matematika, antar konsep matematik, atau kehidupan sehari-hari. Karena 

hal tersebut merupakan tiga indikator kemampuan koneksi matematika maka 

akan ada pengaruh model pembelajaran double loop problem solving terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan dan kerangka pikir di atas, 

maka hipotesis penelitian ini adalah kemampuan koneksi matematika siswa 

dengan pembelajaran double loop problem solving lebih baik dibandingkan 

dengan kemampuan koneksi matematika siswa dengan pembelajaran 

konvensional. 
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