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Penggunaan model dan media pembelajaran yang sesuai sangat diperlukan 

dalam kegiatan belajar mengajar Geografi, namun masih banyak ditemui di lapangan 
cara guru mengajar yang terlalu menekankan pada penguasaan sejumlah 
informasi/konsep belaka, dimana penumpukan informasi ini kurang bermanfaat bagi 
siswa. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menawarkan 
pembelajaran yang dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari yang membutuhkan 
penyelidikan nyata. Di tengah modernisasi seperti sekarang ini, masih banyak guru yang 
mengajar dengan cara lama, tidak menggunakan media. Kondisi ini juga ditemukan di 
SMA N 14 Semarang. Penggunaan model-model pembelajaran inovatif dan media-
media pembelajaran masih kurang, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 
memahami materi yang disampaikan oleh guru, yang akhirnya berimbas pada hasil 
belajar siswa yang rendah. Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Flash 
menawarkan terobosan baru untuk membuat materi-materi Geografi yang abstrak, di 
luar jangkauan nalar siswa menjadi lebih kongkret dan mudah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk: (1) mengetahui perbandingan hasil belajar antara pembelajaran yang 
menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan MPI flash dengan model 
pembelajaran PBl yang tidak menggunakan MPI flash (2) mengetahui apakah 
penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan MPI flash mampu membantu siswa 
dalam mencapai ketuntasan hasil belajar  materi pokok Atmosfer kelas X SMA N 14 
Semarang tahun ajaran 2011/2012 (3) mengetahui seberapa besar ketertarikan siswa 
terhadap penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan MPI flash pada 
pembelajaran Geografi. 

Populasi penelitian siswa kelas X SMA Negeri 14 Semarang yang berjumlah 
284 siswa yang terbagi dalam 8 kelas. Penentuan sampel dengan teknik random 
sampling yaitu cara pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Kelas X-2 dan X-1 terpilih 
sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran Problem PBL berbantuan MPI 
flash, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar kognitif dan afektif. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase dan uji perbedaan dua rata-rata 
(uji t). 

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar kognitif kelas eksperimen lebih baik 
daripada kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan oleh uji t yang menghasilkan thitung > t tabel 
yaitu 3,72 > 1,67 dengan dk = 61 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil belajar 
afektif kelas eksperimen juga lebih baik daripada kelas kontrol. Rata-rata klasikal kelas 
eksperimen sebesar 84.08% yang berkategori sangat baik, sedangkan rata-rata kelas 
kontrol hanya 74.43% yang berkategori baik. Penggunaan model pembelajaran Problem 



PBL berbantuan MPI flash juga mampu menuntaskan siswa pada ketuntasan individu 
dan klasikal karena 93.75% siswa nilainya ≥ batas ketuntasan yaitu 74. Siswa tertarik 
terhadap penggunaan model pembelajaran PBL berbantuan MPI flash dalam 
pembelajaran Geografi, yang mana dapat diketahui dari persentase rata-rata klasikal 
sebesar 82.41%. 

Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) berbantuan multimedia pembelajaran interaktif flash efektif digunakan dalam 
pembelajaran Geografi kelas X SMA N 14 Semarang materi pokok Atmosfer yang 
dapat dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar 
kognitif dan afektif antara kelas eksperimen dengan kontrol, siswa mencapai ketuntasan 
belajar Geografi dan respon positif siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 
Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) bagi guru disarankan dapat 
mengembangkan model pembelajaran PBL dan multimedia pembelajaran interaktif 
flash untuk materi pokok lainnya, 2) pihak sekolah agar dapat memfasilitasi dalam 
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif flash oleh guru mata pelajaran 
sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan nyata. 
 


