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ABSTRAK 

 

Shelli Febriyanti, K4308053. INTEGRASI MEDIA ICT KE DALAM 
PENDEKATAN COLLABORATIVE LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN IKLIM KELAS DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 
KELAS X-1 SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/ 
2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan iklim kelas dan motivasi belajar siswa kelas X-1 SMA Batik 
1 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012 dengan cara mengintegrasikan media ICT 
ke dalam pendekatan collaborative learning yang kemudian diterapkan pada 
pembelajaran biologi. Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi terhadap 
proses pembelajaran biologi di kelas X-1, dimana ditemukan beberapa masalah 
yaitu tentang iklim kelas dan motivasi belajar siswa. Melalui kajian literatur, kami 
memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan  
mengintegrasikan media ICT ke dalam pendekatan collaborative learning. 
Pengumpulan data utama diperoleh melalui angket dan observasi sementara data 
pendukung diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan tes. Validasi data 
melalui proses triangulasi dan validasi oleh tim ahli. 

Tindakan penelitian dilakukan sebanyak dua siklus. Target penelitian 
sebesar 65% untuk iklim kelas dan 60% untuk motivasi belajar siswa. Hasil siklus 
1 menjelaskan bahwa secara umum target penelitian telah tercapai namun belum 
optimal, dengan ditunjukkan rata-rata indikator iklim kelas sebesar 65,54%  dan 
motivasi belajar siswa sebesar 72,58%. Hasil siklus 2 menjelaskan bahwa target 
penelitian telah tercapai secara optimal yang ditunjukkan dengan rata-rata 
indikator iklim kelas sebesar 73,65% dan motivasi belajar siswa sebesar 77,30%. 
Siklus dihentikan sampai siklus 2 karena target penelitian telah tercapai. Hasil 
yang diperoleh adalah iklim kelas dan motivasi belajar siswa meningkat dengan 
baik. Pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan iklim kelas dan motivasi 
belajar siswa karena sintaksnya mendukung interaksi dan minat siswa. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan integrasi media ICT ke dalam 
collaborative learning dapat meningkatkan iklim kelas dan motivasi belajar siswa 
pada pembelajaran biologi kelas X-1 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 
2011/ 2012. 

 

Kata Kunci: Media ICT, collaborative learning, iklim kelas, motivasi belajar 
siswa 
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ABSTRACT 

 

Shelli Febriyanti, K4308053. INTEGRATION OF ICT MEDIA INTO 
COLLABORATIVE LEARNING APPROACH TO IMPROVE CLASS 
CLIMATE AND STUDENT’S LEARNING MOTIVATION IN CLASS X-1 
OF SMA BATIK 1 SURAKARTA SCHOOL YEAR 2011/ 2012. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, 
2012. 

The research is classroom action research. The aim is to improve class 
climate and student’s learning motivation in class X-1 of SMA Batik 1 Surakarta 
by integrating ICT media into collaborative learning approach that implemented 
in biology learning process. This act is based on the observation stage in class X-1 
where found some learning problems. They are class climate and student’s 
learning motivation. Based on literatures study, we give solution to improve them 
by integrating ICT media into collaborative learning approach. Main data is 
collected from questioner and observation. While additional data is taken from 
interview, documentation, and test. Validation data uses triangulation and expert 
team. 

The act of research consists of two cycles. Research target is 65% for class 
climate and 60% for student’s learning motivation. The result of cycle 1 describes 
that generally the research target is accomplished not optimally. Percentage of 
class climate is 65,54% and student’s learning motivation is 72,58%. The result of 
cycle 2 describes that generally the research target is accomplished optimally. 
Percentage of class climate is 73,65% and student’s learning motivation is 
77,30%. This cycle stopped here because targets accomplished optimally. Class 
climate and student’s learning motivation increase well. This learning approach 
can improve targets because it’s syntax support student’s interaction and interest. 
The conclusion of this research describes that integration ICT media into 
collaborative learning approach can improve class climate and student’s learning 
motivation in class X-1 of SMA Batik 1 Surakarta. 

Keyword: ICT Media, collaborative learning, class climate, student’s learning 
motivation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada tiap peserta didik guna 

menggali dan mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Di dalam UU 

Sisdiknas tertulis bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya (Depdiknas, 2003). Pendidikan berperan 

penting dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia di 

abad 21 ini. Sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan formal bertugas 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di berbagai 

bidang yang dituntut masyarakat di era globalisasi ini. Oleh karena itu, sekolah 

merupakan salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan yang perlu 

mendapat perhatian khusus. 

Proses penyelenggaaraan pendidikan di sekolah sekecil apapun pasti 

mengalami hambatan dan masalah sehingga perlu mendapat perhatian dan 

penanganan guna perbaikan proses dan peningkatan mutu pendidikan, termasuk di 

SMA Batik 1 Surakarta. Pada tanggal 16 Agustus 2011 peneliti dibantu seorang 

observer melakukan observasi proses pembelajaran biologi di  kelas X-1 yang 

diajar oleh ibu Umi Afidah, S.Pd. Berdasar diskusi awal dengan guru, kelas 

tersebut lebih pasif, ramai sendiri, dan sering tidak mengumpulkan tugas-tugas 

bila dibandingkan kelas X lainnya sehingga perlu diobservasi untuk selanjutnya 

diteliti. Observer mengamati kondisi kelas, mencatat aktivitas guru dan siswa saat 

proses pembelajaran biologi, mendokumentasikan aktivitas pembelajaran, serta 

mewawancarai guru dan siswa mengenai pembelajaran biologi selama ini.  

Hasil observasi awal tentang kondisi kelas menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut: (1) Fasilitas pembelajaran yang ada di kelas X-1 sudah lengkap, seperti 
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tersedianya proyektor, LCD, speaker, papan tulis, dan hotspot area (2) 

Lingkungan fisik kelas sudah nyaman karena terdapat AC dan kipas angin yang 

menyejukkan ruangan (3) Ukuran ruang kelas sudah memadai untuk dihuni oleh 

38 siswa yang terdiri dari 40 kursi dan 20 meja yang terbagi menjadi empat lajur 

(4) Tersedia fasilitas penunjang seperti laboratorium biologi dan perpustakaan. 

Hasil observasi awal tentang aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) Performance guru di kelas pada saat 

mengajar sudah cukup baik. Namun, guru belum memanfaatkan keragaman media 

pembelajaran saat mengajar (2) Pengamatan terhadap aktivitas siswa 

menunjukkan pada saat guru menerapkan metode diskusi mengenai peran virus 

dalam pembelajaran, hanya ada empat kelompok (20) siswa atau sekitar 52,6%) 

yang aktif memainkan games kartu dan berdiskusi, sementara 4 kelompok yang 

lain mengobrol dan gaduh (3) Pada saat diskusi berlangsung, siswa yang aktif 

bertanya sekitar 5 orang (13%), sementara yang lain mengobrol dan ramai (4) 

Guru tidak memberi LKS atau tugas yang harus diselesaikan oleh siswa/ 

kelompok, sehingga siswa seperti kurang bertanggung jawab dalam diskusi (5) 

Pada saat guru menerangkan pelajaran dengan memutarkan video, di awal 

pembelajaran  siswa tampak bersemangat dan memperhatikan penjelasan guru, 

dan hanya 5 siswa (13%) yang tidak memperhatikan video. Pada saat guru 

bertanya mengenai materi yang ada di dalam video, awalnya banyak siswa yang 

antusias menjawab yaitu sekitar 10 siswa (26%). Namun, semakin lama guru 

memutar video tersebut, perhatian siswa makin berkurang. Sedangkan interaksi 

antarsiswa belum terlihat. Semua siswa tampak terfokus pada guru yang sedang 

menerangkan pelajaran, aktivitas siswa pasif dan monoton, sehingga ada siswa 

yang mengantuk dan tidak memperhatikan.  

Berdasarkan data hasil observasi awal, selanjutnya peneliti berdiskusi 

dengan guru mitra dan dosen pembimbing penelitian untuk merumuskan masalah 

yang tepat. Guru mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran siswa pada pelajaran 

biologi masih kurang seperti dalam hal pengerjaan tugas-tugas. Hubungan 
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antarsiswa juga kurang misalnya dalam hal pemecahan suatu masalah. Siswa 

sering tampak pasif dalam pembelajaran yang terlihat dari belum adanya 

kerjasama dan interaksi dari siswa sehingga lebih dominan guru yang 

menyalurkan pengetahuan, sementara siswa hanya menerima saja. Belum nampak 

interaksi antarsiswa yang saling berbagi pengetahuan dan menyelesaikan 

permasalahan bersama-sama. Hasil diskusi antara peneliti, guru, dan dosen 

pembimbing, menyimpulkan bahwa permasalahan di kelas X-1 pada saat 

pembelajaran biologi adalah minat siswa yang masih rendah, perhatian, dan 

partisipasi siswa yang kurang, interaksi antarsiswa saat pembelajaran yang belum 

terlihat, pemanfaatan media pembelajaran yang belum maksimal, dan 

pembelajaran yang masih terpusat pada guru. 

Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan di kelas X-1, selanjutnya 

peneliti mendiskusikannya bersama dengan dosen pembimbing dan guru untuk 

menentukan akar permasalahan yang tepat. Dari hasil diskusi ini, dijabarkan akar 

permasalahan sebagai berikut: minat siswa pada mata pelajaran biologi masih 

rendah. Minat dan perhatian berkaitan dengan motivasi belajar. Minat merupakan 

faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Minat yang rendah 

akan menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. Motivasi yang rendah terlihat 

dari kurangya ketertarikan siswa pada pembelajaran biologi, kurangnya semangat 

dalam belajar yang ditandai dengan kurangnya partisipasi dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, kurangnya ketekunan dan keuletan dalam mengerjakan 

tugas, serta kurangnya kemauan untuk memecahkan masalah. Selain itu, interaksi 

antar siswa tidak tampak dan guru masih menjadi sumber pemberi informasi 

(teacher-centered) dan sumber belajar siswa sebagian besar masih dari buku paket 

sehingga belum mengoptimalkan sumber belajar lainnya. Jadi, rumusan akar 

permasalahannya adalah motivasi belajar siswa masih rendah, sikap siswa negatif 

yang ditunjukan dengan perhatian dan partisipasi yang kurang, kurang 

kondusifnya iklim pembelajaran yang ditandai dengan kurangnya minat, 

partisipasi, perhatian terhadap pelajaran, dan interaksi antara siswa di kelas, 
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fasilitas pembelajaran yang belum maksimal digunakan, dan pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa akar 

permasalahannya terletak pada kualitas pembelajaran. Terlihat bahwa kualitas 

pembelajaran di kelas ini masih rendah sehingga menurut peneliti, dosen 

pembimbing, dan guru perlu adanya usaha untuk meningkatkannya. 

Ada banyak aspek dalam kualitas pembelajaran dan dalam hal ini peneliti, 

guru, dan dosen pembimbing sepakat bahwa kualitas pembelajaran di kelas X-1 

perlu ditingkatkan dari aspek tertentu. Guna mengetahui aspek-aspek yang paling 

penting dan perlu segera ditingkatkan, peneliti melakukan observasi kembali pada 

tanggal 3 Januari 2012. Kegiatan observasi kali ini menggunakan lembar 

observasi (LO) tentang lima aspek kualitas pembelajaran yang mengacu pada 

instrumen untuk mengukur lima aspek kualitas pembelajaran yang dibuat oleh 

Widoyoko. Hasil observasi ini kemudian didiskusikan dengan guru dan dosen 

pembimbing dan menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran di kelas X-1 masih 

rendah terutama dari aspek motivasi belajar siswa dan iklim kelas. Melalui 

pertimbangan dan keputusan bersama, yaitu bahwa kedua aspek tersebut penting 

untuk segera diatasi, waktu yang terbatas, biaya, dan kemampuan peneliti, maka 

disepakati bersama bahwa penelitian dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran ini targetnya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

iklim kelas. 

Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dari aspek motivasi belajar 

siswa dan iklim kelas ini, diperlukan solusi yang tepat agar target yang ingin 

ditingkatkan benar-benar tercapai. Berdasar hasil diskusi peneliti dengan guru dan 

dosen pembimbing, disimpulkan bahwa perlu adanya penerapan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat, perhatian, partisipasi dan interaksi antar siswa, 

mendukung student-centered sehingga tidak berpusat pada guru, menarik, 

inovatif, jarang atau bahkan belum pernah dipakai guru, dan mengoptimalkan 

penggunaan fasilitas pembelajaran di kelas. Melalui kajian berbagai literatur, dan 

rujukkan hasil penelitian sebelumnya, disepakati bersama bahwa perlu adanya 
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pemanfaatan media berbasis ICT dalam pembelajaran. Berdasar hasil penelitian 

Bingimlas (2009: 235-245), ICT dapat diterapkan dalam pendidikan sains dan 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber, 

seperti gambar dan video serta memupuk komunikasi dan kolaborasi. Pemilihan 

media ini kami harapkan dapat menciptakan iklim kelas yang baik. Selain itu, 

hasil penelitian Waryono (2009: 771-776) menyatakan bahwa teknologi (media 

ICT) memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  

Teori belajar Vygotsky tentang scaffolding menjelaskan bahwa terlihat 

jelas perbedaan antara anak yang belajar sendirian dengan anak yang belajar 

berkelompok. Anak yang belajar berkelompok terlihat lebih ceria, intraktif, dan 

banyak pengetahuan baru yang diperoleh. Melalui belajar kelompok, anak-anak 

saling membelajarkan dan berbagi pengetahuan atau pengalaman sehingga 

memunculkan interaksi sosial. Berdasarkan kajian teori tersebut kami sepakati 

bersama bahwa diperlukan pembelajaran kelompok yang bersifat kolaboratif. 

Hasil penelitian tindakan kelas oleh Widayanti, Slamet, dan Masduki. (2011), 

menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Beberapa indikator yang menujukkan motivasi belajar antara lain 

kesadaran, tanggung jawab, keaktifan, dan adanya ketertarikan. Menurut Macaro  

(1997: 134-142) melalui collaborative learning, siswa akan bekerja sama dalam 

belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini akan memunculkan kesadaran 

dan tanggung jawab siswa untuk saling belajar dan membelajarkan dalam 

kelompoknya. Iklim collaborative learning dengan aktivitas kerja sama dalam 

kelompok-kelompok diskusi ini menciptakan  adanya aktivitas saling 

membelajarkan sehingga aktivitas siswa akan lebih aktif dengan sendirinya. 

Suasana pembelajaran kolaboratif akan menciptakan iklim kelas yang kondusif 

sehingga siswa tertarik dan tidak bosan mengikuti pembelajaran. Menurut situs 

National Institute of Science and Education (2003), ada tiga kondisi utuk 

keterlaksanaan collaborative learning yaitu pengelompokkan siswa, penugasan, 
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dan adanya media komunikasi seperti internet dan media audio visual. Chaeruman 

(2005: 48) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran kolaboratif, ICT dapat 

memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja 

sama, berbagi saran, ide, gagasan, masukan, nasehat, dan juga pengalaman sesama 

anggota kelompoknya. Melalui kajian teori ini, disepakati bersama bahwa 

penggunaan media ICT ini akan diintegrasikan ke dalam collaborative learning 

sehingga diharapkan iklim kelas dan motivasi belajar siswa meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang kualitas 

pembelajaran biologi yang ditinjau dari aspek iklim kelas dan motivasi belajar 

siswa perlu dilakukan. Dalam hal ini, penulis merumuskan judul penelitian: 

“INTEGRASI MEDIA ICT KE DALAM  PENDEKATAN COLLABORATIVE 

LEARNING UNTUK  MENINGKATKAN IKLIM KELAS DAN MOTIVASI BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS X-1 SMA BATIK 1 SURAKARTA.” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah integrasi media ICT ke dalam pendekatan collaborative learning dapat 

meningkatkan iklim kelas pembelajaran biologi siswa kelas X-1 SMA Batik 1 

Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012? 

2. Apakah integrasi media ICT ke dalam pendekatan collaborative learning dapat 

meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas X-1 SMA Batik 1 Surakarta 

tahun ajaran 2011/ 2012? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Meningkatkan iklim kelas pembelajaran biologi siswa kelas X-1 SMA Batik 1 

Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012 melalui integrasi media ICT ke dalam 

pendekatan collaborative learning. 
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2. Meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas X-1 SMA Batik 1 Surakarta 

tahun ajaran 2011/ 2012 melalui integrasi media ICT ke dalam pendekatan 

collaborative learning. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Membantu memberi solusi kepada guru dalam upaya meningkatkan motivasi 

dan iklim kelas dalam pembelajaran biologi di kelas. 

b.Memberikan variasi pembelajaran pada guru dengan cara mengintegrasikan 

media ICT ke dalam pendekatan collaborative learning. 

c. Membantu memberi solusi kepada guru mengenai permasalahan yang terjadi 

di dalam kelas. 

2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan 

cara mengintegrasikan media ICT ke dalam pendekatan collaborative 

learning.  

b.Meningkatkan iklim kelas dalam pembelajaran biologi menjadi lebih 

kondusif dengan cara mengintegrasikan media ICT ke dalam pendekatan 

collaborative learning. 

3. Bagi Institusi 

a. Meningkatkan motivasi dan iklim kelas khususnya dan kualitas pembelajaran 

biologi pada umumnya di sekolah, dengan cara mengintegrasikan media ICT 

ke dalam pendekatan collaborative learning.  

b.Membantu memberikan solusi penyelesaian permasalahan di sekolah dengan 

cara mengintegrasikan media ICT ke dalam pendekatan collaborative 

learning. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, kesimpulan penilitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan integrasi media ICT ke dalam collaborative learning dapat 

meningkatkan iklim kelas pada pembelajaran biologi siswa kelas X-1 SMA 

Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012.  

2. Penerapan integrasi media ICT ke dalam collaborative learning dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran biologi siswa kelas 

X-1 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012. 

 

B. IMPLIKASI  

Berdasarkan kajian teori serta melihat hasil penelitian ini, akan 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis 

dalam upaya meningkatkan iklim kelas dan motivasi belajar siswa dalam 

pelajaran biologi beriku ini: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti 

pentingnya penerapan strategi, metode, maupun pendekatan pembelajaran 

yang bervariasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi siswa 

terutama aspek iklim kelas dan motivasi belajar siswa di SMA Batik 1 

Surakarta.  
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b. Sebagai salah satu sumber acuan atau referensi bagi peneliti lain yang akan 

mengadakan penelitian mengenai masalah kualitas pembelajaran biologi 

terutama aspek iklim kelas dan motivasi belajar siswa. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA Negeri 2 Sukoharjo, yaitu dengan penerapan 

integrasi media ICT ke dalam collaborative learning dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran biologi siswa terutama aspek iklim kelas dan motivasi 

belajar siswa. 

C. SARAN 

1. Kepada siswa  

a. Siswa hendaknya mengembangkan kekompakan dan kemandirian untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sehingga iklim kelas mampu 

lebih kondusif. 

b. Siswa hendaknya menjalin interaksi yang baik antarsiswa lainnya, guru 

dan materi pembelajaran sehingga tercipta ikim kelas yang kondusif untuk 

belajar. 

c. Siswa hendaknya menaati peraturan yang diterapkan sekolah maupun yang 

telah disepakati bersama sehingga iklim kelas mampu lebih kondusif. 

d. Siswa hendaknya meningkatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk 

menyadari pentingnya pembelajaran biologi dalam kehidupan. 

e. Siswa hendaknya meningkatkan keberanian dan kemampuan bertanya atau 

menyampaikan pendapat sehingga memotivasi siswa lain untuk bersikap 

serupa sehingga pembelajaran menjadi menarik bagi siswa. 
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2. Kepada guru   

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. 

b. Guru hendaknya lebih mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan 

digunakan saat proses pembelajaran. 

c. Guru hendaknya lebih tegas dalam mengarahkan dan membimbing siswa 

agar siswa disiplin waktu dalam melaksanakan pembelajaran. 

d. Guru hendaknya memotivasi siswa lebih banyak lagi sehingga siswa 

memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran 

e. Guru hendaknya mengembangkan suasana kolaboratif dalam pembelajaran 

dimana siswa dapat saling berbagi pengetahuan melalui interaksi yang 

terjalin. 

f. Guru hendaknya menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan bukan 

sebagai sumber pengetahuan (teacher-centered) melainkan menempatkan 

siswa sebagai aktor utama dalam pembelajaran (sudent-centered) 

3. Kepada sekolah 

a. Perlu adanya optimalisasi penggunaan fasilitas pembelajaran sehingga 

dapat mencapai kualitas pembelajaran biologi terutama aspek iklim kelas 

dan motivasi belajar siswa yang optimal.  

b. Perlu adanya pelatihan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran 

yang inovatif.  

4. Kepada peneliti lain  

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang 

lebih luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan model integrasi 

media ICT ke dalam collaborative learning dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi terutama dari iklim kelas dan motivasi belajar siswa. 

 


