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ABSTRAK 
Nurulfalah Diar, 2022. Pengaruh Pendekatan Problem Centered Learning 
(PCL) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep pada Materi Program Linear 
Dua Variabel Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Enrekang. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Makassar.Pembimbing I Baharullah dan pembimbing II Ma’rup. 

Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu 
kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Banyak faktor yang 
menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, 
diantaranya penggunaan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat untuk 
mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, diterapkan pembelajaran dengan pendekatan PCL. 

Penelitian ini bertujuan untuk(1) mendeskripsikan kemampuan 
pemahaman konsep siswa kelas XI SMA Negeri 2 Enrekang pada materi program 
linear dua variabel melalui pendekatan PCL dan (2) mengetahui pengaruh 
pendekatan PCL terhadap kemampuan pemahaman konsep pada materi program 
linear dua variabel siswal kelas XI SMA Negeri 2 Enrekang. Jenis penelitian ini 
pre-eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan yaitu One Group 
Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI MIPA SMA Negeri 2 Enrekang yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 
siswanya adalah 203 siswa dan sampel yang terpilih adalah kelas XI MIPA 4 
dengan total 31 siswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik sampel yaitu 
simple random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah tes (pretest dan posttest). Analisis data penelitian ini adalah analisis 
statistika deskriptif dan analisis statistika inferensial. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan pendekatan PCL berpengaruh terhadap kemampuan 
pemahaman konsep pada materi program linear dua variabel siswal kelas XI SMA 
Negeri 2 Enrekang dengan uraian sebagai berikut: (1) Hasil kemampuan 
pemahaman konsep siswa pada materi program linear dua variabel sebelum 
diberikan perlakuan dengan pendekatan PCL skor rata-ratanya 24,59 dan standar 
deviasi 8,37. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat siswa yang memperoleh 
skor kategori tidak tuntas sebanyak 31 siswa (100%) dan siswa yang memperoleh 
skor dengaan kategori tuntas sebanyak 0 siswa (0%). Maka dengan kesimpulan ini 
berarti bahwa ketuntasan secara klasikal tidak tercapai. (2) Hasil kemampuan 
pemahaman konsep siswa pada materi program linear dua variabel setelah 
diberikan perlakuan dengan pendekatan PCL termasuk dalam kategori tuntas 
dengan skor rata-ratanya 78,35 dan standar deviasi 5,37. Jika dikaitkan dengan 
kriteria ketuntasan belajar terdapat 5 orang siswa atau 16,13% siswa tidak 
mencapai keetuntasan individu (mendapat skor dibawah 75) dan terdapat 26 orang 
siswa atau 83,87% siswa yang mencapai ketuntasan individu dan mencapai 
ketuntasan belajar secara klasikal dengan nilai gain ternormalisasi 0,71 yang 
berada pada kategori tinggi. Maka dengan kesimpulan ini berarti bahwa 
ketuntasan secara klasikal tercapai. 
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