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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Kajian Teori 

1. Kemampuan Kolaborasi 

a. Pengertian Kolaborasi 

Manusia adalah makhluk sosial yang memiki kebutuhan untuk saling 

bergantung pada satu sama lainnya. Untuk itu setiap manusia harus memiliki 

kemampuan untuk  berkolaborasi, karena kemampuan ini akan sangat dibutuhkan 

di masyarakat ataupun di lingkungan belajar. Apabila kita memiliki kemampuan ini 

maka setiap pekerjaan dan masalah yang dihadapi akan mudah untuk diselesaikan. 

Kolaborasi ialah sebuah keadaan yakni ketika dua orang ataupun lebih sedang 

melakukan diskusi dalam pembelajaran secara bersama-sama atau berusaha untuk 

memecahkan suatu permasalah (Riyadi, 2019). Meilinawati (2018) mengatakan 

bahwa indikator untuk menilai kemampuan kolaborasi terdiri dari : saling 

ketergantungan positif, interaksi tatap muka, tanggung jawab individual, 

keterampilan komunikasi, keterampilan bekerja dalam kelompok.   

Maharani, Punaji, & Saida (2017) mengatakan bahwa kemampuan kolaborasi 

adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam berdiskusi untuk 

menyelesaikan suatu tugas dan sangat berguna untuk dimiliki siswa karena akan 

bermanfaat bagi kehidupan siswa di masa depan. Maka, keterampilan tersebut 

sangat penting untuk dikembangkan dan dipadukan dalam pembelajaran karena 

dengan kemampuan kolaborasi siswa dapat meningkatkan dan mengasah 

kemampuan 4C lainnya, serta mempermudah siswa untuk memahami materi 

pembelajaran yang telah diberikan sehingga berdampak pada pengetahuan dan 

nilainya. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kemampuan kolaborasi 

siswa dalam pembelajaran daring, yaitu pengunaan model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang digunakan (Meilinawati, 2018). Model yang diterapkan dalam 

pembelajaran harus sesuai terhadap materi yang diterangkan oleh pendidik, 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berkolaborasi agar dapat 
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menangani tugas kelompok yang sudah diberikan oleh pendidik. Pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai menjadikan pembelajaran daring menjadi semakin 

menyenangkan juga mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan kolaborasi 

antar siswa ketika pembelajaran dilakukan secara daring.  

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kamampuan 

kolaborasi sangat dibutuhkan untuk abad 21. Pengaplikasian metode project based 

learning dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa serta menjadi sarana 

pertukaran pendapat dan fikiran mengenai berbagi pengetahuan lainnya. Pemilihan 

model dan media pembelajaran dapat mempengaruhi keterampilan kolaborasi pada 

siswa. Dalam proses kolaborasi siswa berkolaborasi untuk berbagi sebuah ide atau 

pemahaman serta konsep yang sama untuk mencapai hasil akhir berupa proyek 

yang mereka kerjakan bersama. 

b. Indikator – Indikator Kolaborasi Menurut Johnson 

Berdasarkan framework Johnson & Johnson (dalam Meilinawati, 2018) 

menjelaskan bahwa terdapat lima Indikator dalam keterampial kolaborasi terdiri dari 

: saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, tanggung jawab individual, 

keterampilan komunikasi, keterampilan bekerja dalam kelompok. Indikator 

tersebut kemudian dikembangkan oleh peneliti menjadi :  

1) Saling ketergantungan positif  

Indikator saling ketergantungan positif artinya seluruh bagian kelompok 

bertanggungjawab sesuai dengan peranannya masing-masing dengan 

indikator ketergantungan yang bersifat positif. Serta ketergantungan anggota 

kelompok pada sumber belajar untuk menyelesaikan tugas dan proyek yang 

diberikan.  

2) Interaksi dalam pembelajaran  

Kehadiran anggota kelompok yang berpartisipasi dengan aktif melalui 

tahapan pembelajaran serta saling berkolaborasi untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan dan membantu untuk menyelesaikan tugas yang 

akan di presentasikan. 

3) Tanggung jawab individual 

Setiap anggota memiliki kesadaran akan kewajiban atau tugas serta 

perannya sebagai individu di dalam kelompok. 
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4) Keterampilan komunikasi 

Keterampilan komunikasi ini harus dimiliki oleh setiap individu untuk 

menjalin komunikasi ataupun pemberitahuan informasi dengan anggota tim 

lainnya. Misalnya, membantu untuk mengungkapkan pendapat, menyanggah, 

dan mengajukan pertanyaan selama diskusi. 

5) Keterampilan bekerja dalam kelompok 

Keterampilan ini berupa kemampuan individu untuk menerapkan 

pengetahuan dan pengalamannya dalam menyelesaikan tugas secara 

bersama-sama.  

Tabel 2. 1 Indikator Kolaborasi Menurut Johnson 

No Indikator Kolaborasi 
Aspek yang diamati 

1 
Saling ketergantungan positif 

Interaksi terhadap sumber belajar 

Siswa aktif 

2 Interaksi dalam pembelajaran 
Tidak memisahkan diri dari oranglain 

(di dalam kelompok) 

3 Tanggung jawab individual 
Tanggung jawab 

4 Keterampilan komunikasi 
Interaksi antar siswa (dalam satu 

kelompok) 

5 
Keterampilan bekerja dalam 

kelompok 

Aktivitas menyelesaikan masalah/ 

proyek 

Sumber :  (Meilinawati, 2018) 

        Peneliti memilih menggunakan indikator Johnson karena dirasa lebih cocok 

dengan lingkungan penelitian dan keadaan saat ini, dan indikator yang digunakan 

sudah dikembangkan oleh peneliti.   
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c. Tujuan Kolaborasi  

        Tujuan siswa berkolaborasi di dalam kelas adalah agar siswa dapat semakin 

aktif lagi ketika berkontribusi dalam aktivitas pembelajaran. Dengan 

mengelompokan siswa menjadi berpasangan atau kelompok kecil, maka akan 

meningkatkan peluang siswa untuk berkolaborasi. Siswa akan merasa sedikit 

tertekan bila harus mengerjakan tugas secara mandiri, namun tugas tersebut akan 

terasa lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikannya bila dikerjakan secara 

berkelompok. 

        Kolaborasi atau pembelajaran bersama ialah tahapan kelompok dimana setiap 

anggotanya mendukung serta silih bergantung satu dengan lainnya guna meraih 

capaian akhir yang telah disepakati. Menurut Meilinawati (2018) kolaborasi 

memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu : Pemecahan masalah, pertukaran 

pemikiran antar anggota kelompok, meringankan dalam mengerjakan tugas yang di 

berikan pendidik, menyatukan ide dan gagasan antar anggota kelompok. 

d. Manfaat Kolaborasi 

        Menurut Meilinawati (2018) terdapat beberapa manfaat dari kolaborasi antar 

lain : 

1) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan sumber daya 

sehingga dapat digunakan secara praktis. 

2) Dapat meningkatkan profesionalisme, loyalitas dan kepuasan dalam 

melakukan sesuatu. 

3) Memberikan kejelasan tentang peran setiap individu dalam berinteraksi 

dengan anggota yang terlibat.  

        Hambali et al (2020) mengatakan bahwa kemampuan kolaborasi penting 

dimiliki pada abad 21.  A’yun (2021) mengatakan bahwa selama pembelajaran 

online banyaknya siswa yang mengalami kendala untuk berkolaborasi dengan 

teman kelasnya, sehingga kemampuan kolaborasi siswa menurun. Setyosari dalam 

Maharani et al (2017) mengatakan bahwa kemampuan kolaborasi memungkinkan 

siswa untuk memahami pentingnya pembelajaran yang bermakna, pemecahan 

masalah secara intelektual dan akan mengembangkan kemampuan sosial siswa. 

Mulyasa dalam Meilinawati (2018) mengatakan bahwa pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil dan bermakna jika seluruh atau sebagian siswa terlibat aktif 
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selama proses pembelajaran. Ini berarti kemampuan kolaborasi dapat meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran.  

        Berdasarkan beberapa pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan kolaborasi sangat di perlukan dalam pembelajaran abad 21, dengan 

kemampuan kolaborasi tersebut siswa dapat mengasah keterampilan abad 21 

lainnya. Dengan kemampuan kolaborasi tersebut, siswa akan dengan mudah guna 

mendalami serta menguasai pembelajaran yang disajikan oleh guru, agar dapat 

mencapai pemahaman dan capaian belajar yang semakin baik serta nilai belajar 

yang maksimal. 

2. Model Project based learning 

a. Pengertian Model Project based learning 

Model pembelajaran yang menggunakan aktivitas sebagai inti KBM disebut 

dengan pembelajaran berbasis proyek atau disebut juga denga model project based 

learning. Setyowati (2021) mengatakan bahwa pembelajaran model project based 

learning ialah sebuah model pembelajaran yang menitikberatkan pada prinsip-

prinsip luas bidang keilmuan yang melibatkan siswa dalam pengerjaan tugas yang 

bermakna, memecahkan masalah, dan memberikan peluang terhadap siswa untuk 

dapat melakukan dengan lebih mandiri dan hasil akhirnya adalah hasil karya siswa 

itu sendiri. Project based learning berkaitan dengan proses pemecahan masalah 

konseptual melalui analisis masalah (Sarwi, Baihaqi & Ellianawati, 2021). 

Pembelajaran berbasis proyek ini terfokus pada pembelajaran aktif dimana 

siswa dapat mengeksplorasi tugas, mengelaborasi rencana, dan menghasilkan 

sebuah karya dari ide-ide dan menjadi sebuah pendekatan instruksional 

komprehensif untuk memotivasi siswa dalam berfikir logis dan terfokus dalam hal 

tersebut (Setyowati, 2021). Model project based learning mampu meningkatkan 

kemampuan siswa saat mengatur waktu (Yuliansyah & Mutiara Ayu, 2021). Model 

pembelajaran ini menggunakan masalah selaku tahap awal guna memperoleh serta 

menggabungkan wawasan baru berlandaskan pengalaman hidup pada keseharian. 

b. Karakteristik Model Project based learning 

Hosnan (2016) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini 

memiliki beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut  : 
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1) Siswa dapat merancang ketetapan sendiri yang berkaitan dengan kerangka 

kerja.  

2) Siswa bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan ataupun 

tantangan yang tak mempunyai sebuah jawaban yang absolut. 

3) Siswa membuat rancangan prosedur dalam pengerjaan proyek untuk 

mentukan jalan keluar terhadap permasalahan yang disajikan. 

4) Siswa memiliki tanggung jawab agar berifikir kritis, kolaboratif 

memecahkan masalah, dan mencoba bentuk komunikasi lainnya. 

5) Siswa bertanggung jawab untuk meneliti serta mengolah keterangan yang 

telah didapatkan. 

6) Pemberian pencerahan oleh para ahli yang ahli di bidang yang terkait 

dengan proyek yang dikerjakan oleh siswa. 

7) Evaluasi dilangsungkan berturut-turut ketika proses pengerjaan proyek. 

8) Siswa melakukan refleksi dengan cara berkala terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan.  

9) Produk akhir dari proyek tersebut ditampilkan  di depan kelas dan 

kemudian dievaluasi kualitasnya. 

10) Situasi belajar sangat toleran atas kesalahan serta perubahan, juga 

memberikan tanggapan dan perbaikan.  

c. Manfaat  Model Project based learning 

Dengan menerapkan model pembelajaran tersebut, siswa akan belajar agar 

dapat bekerja membangun tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan capaian 

akhirnya adalah produk dari pekerjaan siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Meilinawati (2018) yaitu pengaplikasian model project based 

learning dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi serta mengembangkan 

kualitas pembelajaran siswa. Adapun manfaat penerapan model Project based 

learning menurut  Hosnan (2016) yakni :  

1) Mendapatkan wawasan serta keterampilan baru pada proses pembelajaran. 

2) Mengembangkan  dan mengasah keterampilan siswa saat menyelesaikan 

masalah. 

3) Menjadikan siswa semakin aktif menyelesaikan masalah melalui produk 

barang maupun jasa. 
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4) Mengasah keterampilan siswa saat menangani bahan, alat atau sumber 

dalam merampungkan tugas proyek. 

5) Mengembangkan kemampuan berkolaborasi siswa khusunya dalam PjBL, 

yang bersifat tim. 

d.  Langkah-Langkah Project based learning 

Hosnan (2016) mengatakan bahwa terdapat 6 langkah dalam penerapan 

model project based learning. 6 langkah tersebut terdiri dari :  

1) Menentukan  pertanyaan mendasar (Start with essential question) 

Guru mengajukan pertanyaan yang berisi permasalahan untuk dipecahkan 

dan akan menghasilkan produk. Pertanyaan yang diajukan harus relevan 

dengan situasi nyata sehingga untuk mendorong siswa menggali lebih dalam 

mengenai permasalahan yang terjadi. 

2) Menyusun rencana proyek (Design a plan for the project) 

Siswa menyusun langkah-langkah dari awal hingga akhir untuk 

menyelesaikan proyek. Pada kegiatan ini dilakukan tahap perencanaan alat 

dan bahan yang dapat mendukung pelaksanaan proyek pembelajaran. 

3) Menyusun jadwal pengerjaan proyek (Create a schedule) 

Dengan didampingi guru, siswa akan membuat dan mengatur program 

kegiatan yang dirancang seperti : 

a) Mengatur jadwal guna merampungkan proyek. 

b) Memastikan waktu pengerjaan proyek. 

c) Mendampingi siswa untuk merencanakan strategi lainnya. 

d) Membimbing setiap kelompok ketika membuat rencana, sehingga 

rancangan yang disusun sesuai dan tidak melenceng dari tujuan 

pembelajaran.  

e) Meminta siswa untuk memberikan penjelasan mengenai tahap-tahap 

dalam penyelesaian proyek. 

4) Mengawasi dan memfasilitasi siswa dalam penyelesaian proyek 

Pada langkah ini siswa mengimplementasikan rencana proyek yang sudah  

disusun. Guru bertanggung jawab untuk memfasilitasi siswa pada setiap 

proses pelaksanaan dan mengawasi dalam penyelesaian proyek.  
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5) Menguji hasil proyek yang telah dibuat 

Hasil proyek menghasilakn produk berwujud karya tulis, karya seni, atau 

prakarya yang dapat ditampilkan. Untuk mengetahui apakah kompetensi telah 

tercapai, maka dilakukan kegiatan evaluasi. Penilaian ini digunakan untuk 

mengevaluasi kemajuan siswa dan memberikan umpan balik atas 

pengetahuan siswa atas bahan ajar yang diberikan, sehingga guru bisa 

menyusun rencana pembelajaran yang akan diberikan selanjutnya.  

6) Evaluasi pengalaman siswa 

Guru serta siswa melaksanakan program merefleksikan proyek maupun 

sebuah aktivitas yang dicapai di akhir aktivitas pembelajaran. Refleksi dapat 

dilakukan melalui individu atau kelompok. Di tahapan penilaian, siswa diberi 

arahan guna mengutarakan perasaan serta pengalamannya saat 

merampungkan tugas proyek. Sehingga guru menyajikan tanggapan berupa 

feedback atas tahapan serta produk yang sudah dicapai.  

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran berbasis proyek, bisa 

digambarkan dalam alur berikut :  

 

 

Gambar 2. 1 Langkah-langkah PjBL 

 Sumber : (Hosnan, 2016) 
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Terdapat beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek 

pada materi ekosistem pada penelitian ini yang dapat dilihat dalam Tabel dibawah 

ini :  

Tabel 2. 2 Langkah-Langkah Project based learning Materi Ekosistem 

Tahap Kegiatan Guru 

Menentukan  pertanyaan mendasar Guru memberikan pertanyaan 

mendasar terkait materi ekosistem 

yang dapat melibatkan siswa dalam 

pembelajaran, bersifat terbuka, dan 

selaras dengan tujuan pembelajaran. 

Menyusun rencana proyek Guru membimbing siswa agar dapat 

memilih kegiatan yang sesuai dan 

memastikan bahwa proyek dapat 

dilaksanakan sesuai dengan materi 

ekosistem yang diajarkan. 

Menyusun jadwal pengerjaan proyek Guru membimbing siswa untuk 

membuat jadwal dalam pengerjaan 

proyek, guru membimbing jika pada 

tahap ini pekerjaan tidak sesuai dengan 

yang seharusnya.  

Memonitor dan memfasilitasi siswa 

dalam penyelesaian proyek 

 

Guru mengawasi kegiatan siswa dalam 

pengerjaan proyek agar sesuai dengan 

tahapan yang telah disepakati. 

Menguji hasil proyek yang telah dibuat 

 

Siswa menampilkan hasil proyek 

berupa infografis dan memberikan 

penjelasan mengenai hasil proyeknya. 

Guru menilai kemampuan kolaborasi 

siswa 

Evaluasi pengalaman siswa 

 

Guru memberikan masukan terhadap 

hasil proyek yang dikerjakan oleh 

masing-masing kelompok, kemudian 

memberikan masukan agar proyek 

yang dihasilkan pada pelajaran 

selanjutnya menjadi lebih baik. 

Sumber : (Dokumen Pribadi, 2022) 

e. Langkah-Langkah Project based learning  Bagi Guru  

Hosnan (2016) menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan dalam pembelajaran 

project based learning. 

1) Perencanaan proyek yang akan dibuat 

a) Membuat tujuan yang ingin dicapai. 

b) Menentukan tema/pokok bahasan yang akan dipelajari. 
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c) Mengelompokan siswa kedalam 4-5 orang dalam setiap kelompoknya. 

d) Menyusun dan membuat LKPD. 

e) Merancang sumber belajar. 

f) Menentukan rubrik penilaian. 

2) Pelaksanaan pembelajaran. 

a) Penetapan pertanyaan mendasar. 

b) Menyusun rencana proyek. 

c) Menyusun agenda pengerjaan proyek. 

d) Mengawasi dan memfasilitasi siswa dalam penyelesaian proyek. 

e) Menguji hasil proyek yang telah dibuat. 

f) Evaluasi pengalaman siswa.  

3) Tahap penilaian hasil pembelajaran 

Pada tahap ini, guru memberikan penilaian untuk hasil proyek siswa. 

Berdasarkan hasil penilaian, guru dapat menyimpulkan apakah kegiatan 

pembelajaran perlu ditingkatkan atau tidak. Dalam model pembelajaran ini, 

penilaian yang digunakan adalah evaluasi proyek. Penilaian meliputi beberapa 

tahap diantaranya yaitu perencanaan proyek, pengumpulan data, koordinasi, 

pengolahan, dan penyajian data hasil proyek.  

Akbar et al (2022) mengungkapkan bahwasanya keterampilan siswa agar 

dapat berkolaborasi saat pembelajaran hybrid mendapatkan pengaruh melalui 

serangkaian faktor yakni penyelarasan saat penentuan metode serta media 

pembelajaran dengan bahasan yang diterangkan. Berlandaskan capaian penelitian 

yang dilangsungkan Saenab, Yunus & Husain (2019) di dapatkan hasil yaitu 

terjadinya peningkatan skor rata-rata keterampilan kolaborasi, dimana pada Pra-

PjBL kemampuan kolaborasi siswa termasuk kedalam kategori level 1 atau tingkat 

dasar, sedangkan pada Post-PjBL skor rata-rata kemampuan kolaborasi siswa 

termasuk kedalam kategori level 2 atau tingkat sedang. Artinya, pembelajaran 

memakai metode project based learning bisa mengasah dan mengembangkan 

kemampuan kolaborasi siswa. Berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa 

disimpulkan bahwasanya metode project based learning ialah sebuah metode 

pembelajaran inovatif yang melibatkan kolaborasi dan mengasah kemampuan 

siswa untuk bisa membentuk, menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan dan 
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penyelesaian dengan membuat proyek. Penggunaan model pembelajaran harus 

disesuaikan dengan jenis pembelajaran, pokok bahasan, kondisi sekolah dan 

karakteristik siswa (Rahayu, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Hambali et al 

(2020) didapatkan hasil model pembelajaran project based learning mampu 

meningkatkan kemampuan kolaborasi. Pembelajaran ini bisa menjadikan siswa 

menjadi aktif dan kolaboratif, dan dapat mengatur waktu sehingga dapat digunakan 

pada pembelajaran abad society. Berdasarkan beberapa definisi model project 

based learning, maka bisa di ketahui bahwasanya pembelajaran berbasis proyek 

adalah pemanfaatan aktivitas ataupun proyek pada strategi pembelajaran yang 

digunakan sebagai model pembelajaran guna meraih kompetensi sikap, wawasan 

serta keterampilan. Pembelajaran tersebut menitikberatkan dalam aktvitas siswa 

dalam pemecahan masalah melalui pengaplikasian keterampilan dalam penelitian, 

analisis, penciptaan dan penyajian produk hasil pembelajaran berdasarkan 

pengalaman nyata.  

3. Zoom  

a. Pengertian Zoom 

Setyowati (2021) mengatakan zoom adalah layanan konferesi vidio dengan 

kemampuan praktis untuk menghadirkan suasana pertemuan daring. Kuntarto, 

Sofwan, & Mulyani (2021) menyatakan bahwa zoom merupakan media 

pembelajaran berbasis online dengan fitur pertemuan berbasis jarak jauh yang dapat 

menggabungkan antara konferensi vidio, obrolan online, meeting online dan juga 

dapat dikolaborasikan dengan perangkat.  

Perkembangan ICT atau perkembangan teknologi ilmu komunikasi yang 

dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai sarana penunjang pembelajaran daring ketika 

pandemi yakni aplikasi zoom (Kuntarto et al., 2021).   
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Gambar 2. 2 Aplikasi Zoom 

Sumber : (Winstructor, 2020) 

b. Fitur Zoom  

Dalam aplikasi zoom meeting ini, pengguna dapat memanfaatkan beberapa 

fitur untuk mempermudah dalam proses pembelajaran.  

1) Schedule 

Dalam fitur ini, guru dapat menentukan jadwal meeting yang akan 

dilaksanakan. Sehingga siswa tahu kapan jadwal pembelajaran akan 

berlangsung. Guru dapat mengatur jadwal dan jam sesuai dengan kebutuhan, 

maka nanti akan muncul notifikasi dari zoom, dan guru bisa menyalin link 

zoom yang selanjutnya akan dikirimkan kepada siswa. 

2) Share screen 

Zoom meeting menyediakan layanan sharescreen sehingga sangat 

membantu untuk melakukan presentasi. Dengan fitur ini maka baik guru 

ataupun siswa yang menjadi host ataupun co-host dapat berbagi layar secara 

online, maupun catatan yang sedang diketik. Hal ini akan meminimalisir 

kesahalan dalam proses penyampaian materi yang guru berikan kepada siswa.  

3) Audio dan Vidio 

Salah satu kelebihan dari zoom yaitu audio serta vidio berkualitas high 

definition (HD). Karena dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara 

daring maka fitur ini sangat diperlukan. Dalam penggunaannya baik siswa 

maupun guru dapat menyalakan ataupun mematikan audi serta vidio sesuai 

dengan kebutuhan, dengan mematikan microphone maka akan meminimalisir 

gangguan berupa suara yang dapat menggangu ketika proses pembelajaran 

berlangsung.  
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4) Chat 

Selain dapat berbicara satu sama lain di dalam forum zoom siswa dan guru 

dapat melakukan diskusi melalui chat. Misalnya ketika guru sedang 

menerangkan materi dan ada siswa yang ingin bertanya maka siswa dapat 

memberikan pesan pada fitur chat agar terlihat oleh guru dan siswa lainnya. 

5) Recording  

Ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Maka, dibutuhkan 

rekaman sebagai bukti bahwa pembelajaran telah dilaksanakan. Selaian dapat 

digunakan sebagai bukti, hasil rekaman vidio tersebut juga dapat menjadi 

bahan untuk belajar siswa, karena vidio rekaman tersebut dapat disimpan dan 

diputar terus menerus sesuai dengan keinginan. 

6) Breakout room 

Fitur ini sangat berguna untuk pelaksanaan diskusi yang dilakukan secara 

berkelompok. Fitur ini dapat mempermudah setiap kelompoknya dalam 

berdiskusi, karena setiap siswa akan bergabung dalam room yang sudah 

disediakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

c. Kelemahan dan Kelebihan Zoom 

Dengan menggunakan zoom tentunya proses pembelajaran akan semakin 

mudah. Harun (2020) menyatakan bahwa keunggulan dari zoom adalah sebagai 

berikut :  

1) Menyediakan kapasitas ruang untuk peserta yang cukup banyak. 

2) Kualitas audio dan suara cukup sangat baik. 

3) Memiliki berbagai fitur menarik 

4) Dapat berbagi layar (share screen) dan menulis catatan. 

5) Terdapat fitur breakout room. 

6) Dapat menggunaan virtual background. 

7) Peserta dapat mematikan dan menyalakan kamera dan audio. 

Namun zoom juga memiliki beberapa kelemahan : 

1) Menghabiskan banyak kuota internet. 

2) Keamanan data pengguna masih rawan bocor.  
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d. Manfaat Penggunaan Zoom Bagi Guru 

Kuntarto et al (2021) mengatakan bahwa menggunakan fitur zoom memiliki 

banyak manfaat bagi kegiatan pembelajaran, terutama bagi guru. Berikut beberapa 

manfaat penggunaan zoom bagi guru :  

1) Meciptakan kondisi yang memudahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2) Memfasilitasi interaksi dengan siswa. 

3) Memberikan variasi dalam proses pembelajaran dalam jaringan. 

4) Menjadikan pembelajaran dalam jaringan yang aktif. 

e. Manfaat Penggunaan Zoom Bagi Siswa 

Kuntarto et al (2021) mengatakan bahwasanya penggunaan zoom memiliki 

segudang manfaat dalam kegiatan pembelajaran, khususnya bagi guru. Berikut 

beberapa manfaat penggunaan zoom untuk siswa :  

1) Membantu siswa untuk menguasai bahan ajar yang disuguhkan. 

2) Mengembangkan semangat dan motivasi dalam belajar. 

3) Menghilangkan kebosanan pada pembelajaran daring. 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa zoom merupakan 

program perangkat lunak berbasis vidio yang memiliki banyak keunggulan yang 

bisa dimanfaatkan oleh penggunanya selaku media pembelajaran yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran hybrid saat pembelajaran dilakukan secara daring. 

Kibtiyah Zaini et al (2021) mengatakan bahwasanya pembelajaran hybrid ialah 

aktivitas KBM yang dilakukan melalui mengkombinasikan antara pembelajaran 

daring beserta pembelajaran tatap muka. Maka dengan aplikasi tersebut guru dan 

siswa bisa saling terhubung  meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. 

Menurut Akbar et al (2022) pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat 

menentukan keberhasilan siswa saat menguasai materi yang diterangkan oleh guru. 

Meskipun aplikasi zoom  memiliki kekurangan namun kekurangan tersebut tidak 

begitu berpengaruh untuk proses pembelajaran, dan kekurangan aplikasi ini dapat 

diminimalisir terutama penggunaan kuota yang boros, saat ini siswa sudah 

diberikan kuota belajar yang dapat digunakan untuk mengakses zoom sehingga 

pengeluaran siswa untuk pembelian kuota sudah cukup diringankan. Dengan 

menggunakan zoom pembelajaran akan lebih mudah dan menyenangkan, karena 
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terdapat berbagai fitur yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh. Selain untuk 

mempermudah proses pembelajaran, penggunaan zoom juga dapat membantu guru 

mencapai tujuan pembelajarannya, agar pembelajaran daring dapat tetap bermakna 

serta melalui fitur- fitur yang disediakan dapat menciptakan kondisi yang lebih 

kondusif untuk proses pembelajaran teruma fungsi breakout room sangat berguna 

dalam pembelajarn project based learning ketika daring. Karena dengan fitur ini 

siswa dapat berdiskusi dan mengerjakan tugas bersama-sama dengan rekan 

kelompoknya, sehingga terjadi kolaborasi antar siswa meskipun KBM tidak 

dilaksanakan di dalam ruang kelas.  

4. Ekosistem 

a. Pengertian Ekosistem 

         Irnaningtyas (2013)  mengatakan bahwa sebuah sistem yang didalamnya ada 

jalinan atau interaksi antara komponen-komponen yang saling ketergantungan 

disebut dengan ekosistem. Ekologi ialah cabang ilmu biologi yang mendalami 

tentang korelasi saling bergantung atau hubungan silih bergantung antar komponen-

komponen (ekosistem). 

b. Komponen-Komponen Pada Ekosistem  

        Secara umum ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu : abiotik dan biotik 

(Subardi, Nuryani, & Pramono, 2018). 

1) Komponen abiotik 

Komponen abiotik adalah  komponen yang tidak hidup, terdiri dari :  

a) Tanah 

Tanah adalah tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup. Tanah 

digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap air dan mineral yang nantinya 

kemudian digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Begitupula 

hewa-hewan menggunakan tanah untuk melakukan semua aktivitasnya.  

b) Air 

Air merupakan kebutuhan utama untuk melakukan aktivitas dan 

melanjutkan kehidupan bagi makhluk hidup. Untuk tanaman air, sangat 

penting untuk berfotosisntesis dan untuk pengangkutan zat. Begitupun bagi 

manusia dan hewa, air berperan sebagai pelarut makanan dan menjaga 

tekanan osmotik sel-sel dalam tubuh.  
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c) Udara 

Seluruh insan di bumi memerlukan oksigen untuk bernapas serta 

mengeluarkan CO2. Aktivitas manusia yang meningkatkan jumlah karbon 

dioksida (CO2) di udara akan menyebabkan kualitas oksigen menjadi 

menurun.  

d) Suhu 

Suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas kehidupan disebut dengan 

suhu optimum. Sedangkan suhu maksimal adalah suhu tertinggi yang dapat 

digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupannya. 

Suhu minimum adalah suhu terendah yang dapat digunakan oleh makhluk 

hidup untuk melakukan kehidupannya.  

e) Sinar  

Sinar matahari dapat digunakan oleh tanaman untuk mengubah zat organik 

menjadi anorganik. Dan dengan sinar matahari, manusia dapat membuat 

pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi. 

f) Kelembapan 

Kelemabapan udara menandakan presentase jumlah air yang terdapat di 

udara. Udara yang memiliki kelembapan tinggi akan berpeluang untuk 

mendatangkan hujan. Hujan tersebut nantinya akan diserap kembali oleh 

tanah dan digunakan sebagai pemenuhan air bagi tumbuhan.  

g) Altitude dan latitude 

Ketinggian suatu lokasi yang dihitung dari permukaan laut dapat disebut 

dengan altitude. Sedangkan latitude adalah perbedaan lokasi yang disebabkan 

oleh perbedaan jarak dari garis lintang. Keduanya sangat mempengaruhi 

persebaran makhluk hidup dimuka bumi, baik itu hewa, tumbuhan, maupun 

mikroorganisme.  

2) Komponen biotik  

Komponen yang bersifat hidup disebut dengan komponen biotik. 

Berdasarkan perannya komponen biotik bisa dibagi menjadi empat 

komponen, antara lain :  
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a) Produsen  

Produsen ialah organisme yang dapat membuat makananya sendiri. Atau 

organisme yang dapat mensintesis senyawa organik berasal dari senyawa 

anorganik. Contoh produsen adalah tumbuhan hijau, tumbuhan berbiji dan 

bakteri tertentu yang dapat digolongkan selaku produsen. 

b) Konsumen 

Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya 

sendiri, sehingga mereka mendapatkan makanan dari organisme lainnya. 

Karena organisme ini tidak dapat membuat makananya sendiri maka 

dinamakan konsumen. Organisme ini mendapatkan makanan dari produsen 

secara langsung. 

c) Detritrivor  

Detritus merupakan organisme sisa ataupun bangkai dari organisme yang 

telah membusuk atau lapuk. Sedangkan detritrivor adalah organisme yang 

memakan detrius. Organisme ini sangat membantu proses pemusnahan 

sampah organik sebelum dekomposisi dengan cara kimiawi. Contoh 

detritrivor adalah cacing tanah, rayap, teripang, luwing.  

d) Dekomposer 

Setelah sampah organik dihancurkan oleh detritrivor kemudian sampah 

akan diurai secara kimiawi menjadi zat anorganik oleh organisme pengurai 

yang disebut dengan dekomposer. Hasil penguraian tersebut sebagai mineral-

mineral yang akan diserap oleh tanah.  

c. Interaksi Antar Komponen Ekosistem 

       Subardi et al (2018) mengatakan bahwa terdapat tiga interaksi yang terjadi 

antar komponen ekosistem yaitu : 

1) Interaksi antar komponen abiotik  

        Diantara komponen abiotik dapat saling mempengaruhi satu sama lain karena 

adanya interaksi. Misalnya, jika intensitas sinar matahari meningkat dan mengenai 

suatu perairan maka kecepatan penguapan air akan meningkat dan akan terbentuk 

awan. Jika awan dalam jumlah banyak menutupi atau menghalangi cahaya matahari 

mencapai bumi, sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke bumi akan 

menyusut dan akan menyebabkan hujan.  
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2) Interaksi antar komponen abiotik dengan biotik 

        Komponen abiotik dan biotik saling mempengaruhi satu sama. Misalnya, 

tumbuhan menyerap air melalui lingkungannya (tanah), namun tumbuhan akan 

melepaskan air kembali ke lingkungannya (udara) dengan wujud uap air. Dengan 

uap air dan sumber lainnya, awan dapat terbentuk serta turun menjadi hujan. Air 

tersebut kemudian diserap kembali oleh tanah.   

3) Interaksi antar komponen biotik 

        Contoh interaksi antar organisme adalah peristiwa simbiosis. Interaksi antar 

komponen biotik dalam ekosistem terbagi menjadi 2 kategori, yaitu  

a)  Interaksi Intraspesifik, yakni interaksi yang muncul antar individu di 

dalam suatu spesies. Contohnya adalah koloni lebah madu (Aphis sp) 

atau koloni rayap (Termit). Setiap koloni memiliki pemecahan tugas 

kerja seperti ratu, prajurit, hingga pekerja. Interaksi antar koloni ini akan 

saling menolong.  

b) Interaksi interspesifik merupakan interaksi antar individu yang berbeda 

spesies satu sama lain.  

Contohnya : Predasi, predasi merupakan interaksi antar organisme yang 

memangsa dan yang di mangsa contohnya seperti harimau dan kijang.  

Kompetisi, kompetisi merupakan interaksi antar dua individu yang 

menciptakan sebuah persaingan misalnya persaingan makanan, wilayah 

dan pasangan.  

Simbiosis, simbiosis dapat dibagi menjadi tiga yakni :  

(1) Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan satu sama lain. Contohnya lebah dan bunga. 

 

Gambar 2. 3 Simbiosis Mutualisme 

Sumber : (Vandrask, 2021) 
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(2) Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan simbiosis yang hanya 

menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan ataupun 

menguntungkan pihak lain. Misalnya ikan hiu dan ikan remora. 

 

Gambar 2. 4 Ikan Hiu dan Ikan Remora 

Sumber : (Atese, 2019)  

(3) Simbiosis parasitisme, yakni hubungan simbiosis yang satu pihak 

dirugikan serta satu pihak lain diuntungkan. Misalnya, cacing pita 

yang hidup di inangnya.  

 

Gambar 2. 5 Cacing Pita Pada Inangnya 

Sumber : (Tanhati, 2019)  

d. Aliran Energi dan Daur Materi  

        Kemampuan untuk melakukan usaha disebut dengan energi (Irnaningtyas, 

2013). Di dalam ekosistem, aliran energi serta siklus materi terjadi melalui rantai 

makanan serta jaring-jaring makanan. Melalui berbagai organisme, energi matahari 

bergerak dan berganti dari suatu wujud kepada wujud lainnya. Perpindahan energi 

dari sumber ke komponen biotik ekosistem, tetapi tidak kembali lagi ke sumbernya 

disebut dengan aliran energi. 

e. Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan  

        Irnaningtyas (2013) mengatakan bahwa rantai makanan adalah jalur 

perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya melalui 

peristiwa dimakan serta memakan. Selain itu, jaring-jaring makanan ialah 

kombinasi dari banyak rantai makanan yang saling berkaitan.   
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        Beberapa rantai makanan dihubungkan bersama dalam suatu bentuk yang 

kompleks yang akan menciptakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan 

ialah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berkaitan satu sama lain.  

f. Daur Biogeokimia 

        Irnaningtyas (2013) mengatakan bahwa daur yang melibatkan unsur-unsur 

kimia dan mengalami pergerakan dari komponen biotik serta kembali lagi terhadap 

lingkungan disebut dengan daur biogeokimia. Daur biogeokimia dapat dibagi 

menjadi sebagian jenis yakni : 

1) Daur Nitrogen (N) 

        Fiksasi industri merupakan proses fiksasi nitrogen di udara misalnya pupuk 

nitrogen. Kemudian proses fikasasi juga dapat dilakukan dengan mikroorganisme 

secara simbiotik dan non simbiotik. Petir adalah  peristiwa alam yang dapat 

menyebabkan terbentuknya senyawa nitrat. 

2) Daur Karbon (C)  

Daur karbon ialah siklus biogeokimia berupa pertukaran antara biosfer, 

geosfer, hodrosfer serta atmosfer bumi dengan karbon.  CO2 dimanfaatkan oleh 

produsen untuk melakukan sintesis senyawa organik, baik berupa fotosintesis 

ataupun kemosintesis. Senyawa hasil fotosintesis oleh organisme heterotrof 

digunakan untuk sumber energi. 

3) Daur Fosfor (P) 

         Daur fosfor adalah siklus biogeokimia berupa perubahan dan perpindahan 

fosfor yang berada dalam tanah, air serta bahan organik lainnya. Unsur fosfor tidak 

pernah ditemukan dalam bentuk gas.  

4) Daur Sulfur (S) 

         Tumbuhan menyerap sulfur pada wujud sulfat. Sulfat akan digunakan untuk 

proses sintesis protein. Sulfur akan berpindah ke konsumen melalui rantai makanan. 

Ketika organisme tersebut mati, organisme tersebut akan menguraikan sulfur secara 

aerob dan membentuk sulfat kembali. 

        Berlandaskan penjabaran di atas, maka bisa disimpulkan bahwasanya 

ekosistem ialah lingkungan yang dapat menampung berbagai individu, dalam 

ekosistem tersebut terjadi interaksi antar komponennya misalnya predasi, 

kompetisi, simbiosis dan netral. Didalam ekosistem terdapat perisitiwa yang disebut 
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dengan rantai makanan, rantai makanan ialah proses peralihan materi dari energi 

melalui tahapan makan serta dimakan melalui tahapan tertentu. Selain rantai 

makanan terdapat pula jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan  ialah rantai-

rantai makanan yang saling keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk 

layaknya jaring-jaring. Perbedaan utama antara rantai makanan dan jaring-jaring 

makanan adalah arah aliran energi. Pada rantai makanan, antara produsen serta 

konsumen hanya ikut serta dalam satu kali proses makan juga dimakan. Sedangkan 

dalam jaring-jaring makanan, satu jenis konsumen dan produsen dapat 

berpartisipasi dalam beberapa proses makan dan dimakan. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 3 Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Tempat 

Penelitian 
Metode Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Kuntarto, 

Eko., 

Sofwan, 

Muhammad., 

Mulyani, 

Nurlaili.  

(2021) 

Analisis Manfaat 

Penggunaan 

Aplikasi Zoom 

Dalam 

Pembelajaran 

Daring Bagi 

Guru Dan Siswa 

Di Sekolah 

Dasar. 

Sekolah Dasar 

Islam Terpadu 

Ahmad Dahlan. 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

Kuntarto et al. 

(2021) adalah 

kualitatif. 

Dengan jenis 

penelitian 

fenomenologi. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pembelajaran 

online di masa 

pandemi ini 

pembelajaran harus 

terlaksana secara 

efektif. Salah satu 

media yang 

mampu membantu 

guru dalam proses 

pembelajaran 

daring yaitu 

aplikasi zoom. 

Dengan 

penggunaan 

aplikasi ini maka 

dapat memberikan 

banyak manfaat 

1) Penggunaan 

Media  zoom. 

 

 

1) Lokasi 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti yaitu   

di SMAN 1 

Baleendah. 

 

2) Variabel bebas 

dalam 

penelitian  

yang dilakukan 

oleh Kuntarto 

et al (2021) 

adalah  aplikasi 

zoom dengan 

variabel 

kontrol 

pembelajaran 

daring. 
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yang baik bagi 

guru maupun 

siswa, sehingga 

pembelajaran 

daring dapat 

berjalan dengan 

efektif. 

Sedangkan 

pada penelitian 

peneliti 

Variabel bebas 

yaitu Project 

based learning  

dengan 

variabel 

kontrol 

kolaborasi 

siswa. 

 

3) Metode yang 

digunakan oleh 

peneliti dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

eksperimen. 

Desain 

penelitian yang  

digunakan 

pada penelitian 

ini adalah Pre-

Experimental 

Design bentuk 

One-shot Case 

Study. 
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4) Mata pelajaran 

yang diberikan 

yaitu Biologi 

dengan materi 

ekosistem 

 

2. Rahayu, Sri., 

Pramiasih, 

Euis Eka., 

& Sritumini, 

Bella 

Anantha. 

(2019) 

Pengaruh Model 

Project based 

learning 

Terhadap 

Peningkatan 

Kemampuan 

Kolaborasi 

Siswa Dalam 

Mata Pelajaran 

Ekonomi Bisnis. 

SMK Itikurih 

Hibarna 

Metode 

ekperimen. 

Sifat penelitian 

kuantitatif. 

Bentuk desain 

penelitian 

quasy 

experimental 

design the 

nonequivalent 

pretest-posttest 

control group 

design. 

1) Hasil 

perhitungan 

observasi 

menunjukan 

hasil 

kemampuan 

kolaborasi 

siswa dengan 

penerapan 

model project 

based learning 

termasuk 

kedalam 

kategori 

“sangat 

baik”dengan 

rentang nilai 

90%-100%. 

 

2) Peningakatan 

keterampilan 

1) Penggunaan 

model 

pembelajaran 

project based 

learning 

 

2) Keterampilan 

yang ingin 

diuji yaitu 

keterampilan 

kolaborasi 

siswa 

 

 

3) Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

lembar 

observasi 

kemampuan 

kolaborasi. 

 

1) Lokasi 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti yaitu   

di SMAN 1 

Baleendah. 

 

2) Mata pelajaran 

yang diberikan 

yaitu Biologi 

dengan materi 

ekosistem 

 

3) Metode 

penelitian ini 

yaitu 

eksperimen. 

Desain 

penelitian yang  

digunakan 

pada penelitian 

ini adalah Pre-
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kolaborasi 

siswa 

menggunakan 

model Project 

based learning 

lebih baik dari 

pada 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

konvensional 

dalam mata 

pelajaran 

ekonomi bisnis 

kelas X PBK 

SMK Itikurih 

Hibarna. 

 

3) Pengujian 

Paired Sample 

T-test 

mendapatkan 

Nilai sig 0,000 

< 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 

diterima. 

Experimental 

Design bentuk 

One-shot Case 

Study. 

 

4) Pembelajaran 

dilakukan 

menggunakan 

bantuan media 

zoom. 

 

5) Frame work 

yang 

digunakan 

pada penelitian 

peneliti 

mengacu pada 

Johnson  & 

Johnson 
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3. Meilinawati 

(2018) 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Project based 

learning untuk 

meningkatkan 

Kolaborasi 

Siswa Pada 

Materi Pelajaran 

Komputer dan 

Jaringan Dasar 

SMK 

Muhammadiyah 

1 Prambanan 

Klaten. 

SMK 

Muhammadiyah 

1 Prambanan 

Klaten 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

tindakan kelas 

atau Class 

Action 

Research 

Berdasarkan data 

hasil pengamatan, 

semua indikator 

keterampilan 

kolaborasi antar 

siswa pada siklus I 

dan II meningkat 

8,3%. Ini berarti 

bahwa terdapat 

peningkatan 

kolaborasi antar 

siswa pada kelas X 

TKJ SMK 

Muhammadiyah 1 

Prambanan Klaten 

pada mata 

pelajaran 

Komputer dan 

Jaringan Dasar 

dengan 

menggunakan 

model project 

based learning. 

1) Model 

Pembelajaran 

yang 

digunakan 

Project based 

learning. 

 

2) Keterampilan 

yang ingin 

diuji yaitu 

keterampilan 

kolaborasi 

siswa. 

 

3) Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

lembar 

observasi 

kemampuan 

kolaborasi. 

 

4) Frame work 

keterampilan 

kolaborasi 

mengacu pada 

1) Lokasi 

penelitian 

peneliti 

dilakukan di 

SMAN 1 

Baleendah 

 

2) Metode 

penelitian ini 

yaitu 

eksperimen. 

Desain 

penelitian 

adalah Pre-

Experimental 

Design bentuk 

One-shot Case 

Study. 

 

3) Mata pelajaran 

yang diberikan 

pada penelitian 

peneliti yaitu 

Biologi dengan 

materi 

ekosistem 
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Johnson  & 

Johnson 

 

 

4) Pembelajaran 

dilakukan saat 

pembelajaran 

hybrid 

 

5) Pembelajaran 

dilakukan 

menggunakan 

media zoom. 

4. Muhamad Al 

Rasyid, 

Fitriah 

Khoirunnisa 

The Effect Of 

Project-Based 

Learning On 

Collaboration 

Skills Of High 

School Students 

SMAN 1 

Tanjungpinang 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif. 

Bentuk 

penelitian 

kuasi 

eksperimen 

desain   

dengan desain 

pretest-

posttest. 

Hasil penelitian 

Rasyid & 

Khoirunnisa, 

(2021) menunjukan 

bahwa kelompok 

ekperimen lebih 

baik dibandingkan 

dengan kelompok 

kontrol, karena 

kelompok kontrol 

menggunakan 

pembelajaran 

model project-

based learning ini 

berarti model 

project based 

learning 

berpengaruh positif 

1) Penggunaan 

Model 

Project Based 

Learning. 

 

2) Penggunaan 

LKPD. 

 

3) Keterampilan 

yang ingin 

diuji yaitu 

keterampilan 

kolaborasi 

siswa. 

 

1) Lokasi 

penelitian 

peneliti 

dilakukan di 

SMAN 1 

Baleendah 

 

 

2) Metode 

penelitian ini 

yaitu 

eksperimen. 

Desain 

penelitian yang  

digunakan 

adalah kuasi 

eksperimen 

desain   dengan 
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terhadap kolaborasi 

siswa dan 

mengasah 

keterampilan 

mereka dalam 

melakukan proyek 

pembuatan peta 

pikiran dari topik 

buffer solution. 

desain pretest-

posttest. 

 

3) Mata pelajaran 

yang diberikan 

yaitu Kimia 

sedangkan 

pada penelitian 

peneliti yaitu 

Biologi dengan 

materi 

ekosistem 

 

 

4) Pembelajaran 

yang 

dilaksanakan 

oleh peneliti  

secara daring. 

 
5) Pembelajaran 

yang 

dilaksanakan 

oleh peneliti 

menggunakan 

media zoom. 
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        Sebagian penelitian sebelumnya yang sudah dilaksanakan berhubungan 

terhadap Penelitian Peningkatan Kemampuan Kolaborasi Siswa Melalui Model 

Project based learning Menggunakan Zoom Pada Materi Ekosistem Di SMA 

berdasarkan Tabel 2.3 diatas sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kuntarto et al (2021) dengan judul Analisis 

Manfaat Penggunaan Aplikasi Zoom Dalam Pembelajaran Daring Bagi Guru 

Dan Siswa Di Sekolah Dasar. Diperoleh hasil bahwasanya pembelajaran daring 

saat masa pandemi ini harus terlaksana secara efisien. Satu diantara media yang 

bisa membantu guru saat KBM daring yaitu aplikasi zoom. Dengan 

pemanfaatan aplikasi zoom tersebut maka dapat menyuguhkan manfaat yang 

positif untuk guru maupun siswa, sehingga pembelajaran daring bisa terlaksana 

secara efisien. Adapun perbedaan penelitian yang dilangsungkan oleh Kuntarto 

et al (2021) dengan yang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian. 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu   di SMAN 1 Baleendah. 

Sedangkan pada penelitian Kuntarto et al (2021) berlokasi di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Ahmad Dahlan. Variabel bebas dalam penelitian  yang 

dilakukan oleh Kuntarto et al (2021) ialah  aplikasi zoom dengan variabel 

kontrol pembelajaran daring. Sedangkan pada penelitian peneliti Variabel 

bebas yakni Project based learning  melalui variabel kontrol kolaborasi siswa. 

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah metode 

eksperimen. Desain penelitian yang  dipakai pada penelitian ini ialah Pre-

Experimental Design bentuk One-shot Case Study. Mata pelajaran yang 

diberikan yaitu Biologi dengan materi ekosistem. 

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahayu (2020) dengan judul Pengaruh 

Model Project based learning Terhadap Peningkatan Kemampuan Kolaborasi 

Siswa Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Bisnis. Diperoleh hasil bahwa Hasil 

perhitungan observasi menunjukan hasil kemampuan kolaborasi siswa dengan 

penerapan model project based learning termasuk kedalam kategori “sangat 

baik”dengan rentang nilai 90%-100%. Peningakatan keterampilan kolaborasi 

siswa menggunakan model Project based learning lebih baik daripada 

menggunakan model pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran 

ekonomi bisnis kelas X PBK SMK Itikurih Hibarna. Pengujian Paired Sample 
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T-test mendapatkan Nilai sig 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2019) dengan 

yang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu  di SMAN 1 Baleendah sedangkan pada 

penelitian Rahayu et al (2019) di laksanakan di SMK Itikurih Hibarna. Mata 

pelajaran yang diberikan yaitu Biologi dengan materi ekosistem. Metode 

penelitian ini yaitu eksperimen. Desain penelitian yang  dimanfaatkan pada 

penelitian ini ialah Pre-Experimental Design bentuk One-shot Case Study. 

Pembelajaran dilakukan menggunakan bantuan media zoom. Frame work yang 

digunakan pada penelitian peneliti mengacu pada Johnson  & Johnson. 

3. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Meilinawati (2018) melalui judul 

Penerapan Model Pembelajaran Project based learning untuk meningkatkan 

Kolaborasi Siswa Pada Materi Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar SMK 

Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten. Diperoleh hasil bahwa Berdasarkan data 

hasil pengamatan, semua indikator keterampilan kolaborasi antar siswa pada 

siklus I dan II meningkat 8,3%. Ini berarti bahwasanya ada peningkatan 

kolaborasi antar siswa pada kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 1 Prambanan 

Klaten pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar dengan 

menggunakan model project based learning. Adapun perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Meilinawati (2018) dengan yang peneliti lakukan yaitu 

berada di tempat penelitian. Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti 

yakni  di SMAN 1 Baleendah. Namun, pada penelitian Meilinawati (2018) 

dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan Klaten. Metode penelitian ini 

yaitu eksperimen. Desain penelitian yang  dipakai pada penelitian ini ialah Pre-

Experimental Design bentuk One-shot Case Study. Mata pelajaran yang 

diberikan yaitu Biologi dengan materi ekosistem. Pembelajaran dilakukan saat 

pembelajaran hybrid. Pembelajaran dilakukan menggunakan media zoom. 

4. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan kolaborasi juga telah 

dilaksanakan oleh Rasyid & Khoirunnisa (2021) dengan judul The Effect Of 

Project-Based Learning On Collaboration Skills Of High School Students. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok ekperimen lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, karena kelompok kontrol 
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menggunakan pembelajaran model project-based learning ini berarti model 

project based learning berpengaruh positif terhadap kolaborasi siswa dan 

mengasah keterampilan mereka dalam melakukan proyek pembuatan peta 

pikiran dari topik buffer solution. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Rasyid & Khoirunnisa (2021) terhadap yang peneliti lakukan yaitu 

terletak pada lokasi penelitian, peneliti melangsungkan penelitian di SMAN 1 

Baleendah. Metode penelitian ini yaitu eksperimen. Desain penelitian yang  

dipakai ialah kuasi eksperimen desain melalui desain pretest-posttest. 

Sedangkan peneliti memakai metode kuantitatif Pre-Experimental Design, 

melalui model One-shot Case Study. Mata pelajaran yang diberikan yaitu 

Kimia sedangkan pada penelitian peneliti yaitu Biologi dengan materi 

ekosistem. Pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan  secara 

daring. Pembelajaran dilakukan menggunakan media zoom. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraian di atas berkaitan dengan 

Peningkatan Kemampuan Kolaborasi Siswa Melalui Model Project based learning 

Menggunakan Zoom Pada Materi Ekosistem di SMA. Secara umum keempat 

penelitian itu mempunyai hubungan relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti. Relevasi itu diantaranya metode pembelajaran yang digunakan yaitu  

project based learning dan kemampuan yang ingin diuji yaitu kemampuan 

kolaborasi serta penggunaan aplikasi zoom sebagai media pembelajaran.  

C. Kerangka Pemikiran  

Penelitian yang dilakukan di dasari oleh kondisi yang terjadi saat ini yaitu 

terjadinya globalisasi terutama pada aspek pendidikan mengakibatkan lahirnya era 

society  dimana pada era ini siswa dituntut untuk mampu mengusai 4 kompetensi 

abad 21 salah satunya yaitu keahlian dalam berkolaborasi. Model pembelajaran 

yang tidak berinovasi serta tidak melibatkan siswa bisa mengakibatkan siswa 

menjadi pasif, yang tentunya bisa mempengaruhi terhadap kolaborasi siswa. Oleh 

sebab itu, untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi tersebut maka guru 

sebagai pendidik perlu mengaplikasikan metode pembelajaran yang yang bisa 

mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa, pembelajaran yang bisa 

memfasilitasi, serta dapat mengoptimalkan kemampuan abad 21 tersebut. Sejalan 

dengan perkembangan era society 5.0, adanya pandemi covid-19 ini menyebakan 
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pembelajaran dilangsungkan secara hybrid. Ketika pembelajaran dilaksanakan 

secara daring, guru merasakan kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran, 

karena tidak bisa bertemu langsung dengan siswa, dan siswa menjadi pasif. Maka 

dibutuhkan media pembelajaran berbasis online yang bisa mempermudah proses 

pembelajaran. Zoom merupakan aplikasi yang dirasa akan mempermudah proses 

pembelajaran hybrid ketika dilaksanakan secara daring. Ketika pembelajaran 

hybrid dilaksanakan secara daring sehingga siswa tidak bisa saling berinteraksi 

secara langsung dalam proses pembelajaran, dengan keadaan ini kemampuan siswa 

dalam berkolaborasi menjadi menurun sehingga kemampuan kolaborasi siswa perlu 

ditingkatkan.  

Akbar et al (2022)  mengatakan ada sebagian faktor yang memberikan 

pengaruh keterampilan siswa dalam berkolaborasi ketika pembelajaran hybrid 

diantara yaitu penentuan model serta media  pembelajaran yang pas dan selaras 

terhadap materi yang disampaikan. Sehingga bisa mengembangkan keterampilan 

kolaborasi siswa ketika mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh 

pengajar. KBM yang terus berpusat terhadap guru melalui ceramah, yang selama 

ini diaplikasikan pada pembelajaran dirasa sangat minim sekali mengajak siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga menjadikan minimnya kolaborasi siswa dalam 

proses pembelajaran terutama pada kelompok belajar siswa kelas X IPA 7 SMAN 

1 Baleendah. Perlakuan atau solusi  dari permasalahan tersebut yakni dengan 

dilakukan penerapan Project based learning menggunakan zoom dengan 

peningkatan kemampuan kolaborasi siswa dalam pembelajaran biologi materi 

ekosistem di SMA. 

Kondisi akhir yang diharapkan yaitu dengan Pre-experimental design dalam 

bentuk one-shot case study menggunakan instrumen lembar observasi kemampuan 

kolaborasi diharapkan adanya peningkatan kemampuan kolaborasi siswa melalui 

model project based learning menggunakan zoom pada materi ekosistem di SMA. 

karena pada proses pembelajarannya menggunakan Project based learning siswa 

diharuskan untuk bisa mengamati, mengukur, dan menampilkan sebuah proyek 

secara kelompok. Maka dengan hal ini kemampuan kolaborasi siswa akan 

meningkat. Berdasarkan uraian tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Bagan 2.  1 Kerangka Pemikiran Peningkatan Kemampuan Kolaborasi Siswa 

Melalui Model Project Based Learning Menggunakan Zoom Pada Materi 

Ekosistem di SMA. 

Kondisi awal 

 

Pembelajaran abad 21 

menuntut siswa untuk 

dapat menguasai empat 

keterampilan salah 

satunya adalah 

kemampuan kolaborasi 

(Widana et al,2018).  

 

 

 

 

Maka untuk 

meningkatkan 

kemampuan siswa saat 

berkolaborasi dibutuhkan 

sebuah model 

pembelajaran.   

Permasalahan pada 

kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan secara 

hybrid adalah 

pemanfaatan media yang 

kurang efektif, sehingga 

ketika siswa mengikuti 

pembelajaran secara 

daring siswa menjadi pasif 

(Akbar et al., 2022). 

 

Maka dibutuhkan media 

pembelajaran berbasis 

online yang dapat 

mempermudah 

pembelajaran ketika  

daring.  
 

A’yun (2021) mengatakan 

bahwa kemampuan 

kolaborasi siswa menurun 

sejak pembelajaran 

dilaksanakan secara 

daring.  

 

 

 

 

 

Maka kemampuan 

kolaborasi siswa perlu 

ditingkatkan. 
 

Perlakuan 

 

Penerapan  project based learning menggunakan zoom terhadap 

peningkatan kemampuan kolaborasi siswa pada pembelajaran biologi 

materi ekosistem di SMA 

 

Kondisi Akhir 

Dengan Pre- experimental design dalam bentuk one-shot case study 
menggunakan instrumen lembar observasi kemampuan kolaborasi diharapkan 

adanya peningkatan kemampuan kolaborasi siswa melalui model project 

based learning menggunakan zoom pada materi ekosistem di SMA. 
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D. Asumsi dan Hipotesis  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah 

dibuat peneliti memiliki asumsi dan hipotesis pada penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sebagai berikut :           

1. Asumsi 

        Model dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang  

        disampaikan dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa (Akbar et al.,          

        2022). 

2. Hipotesis  

        Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

a. Ho : Tidak ada peningkatan kemampuan kolaborasi siswa melalui  model 

Project based learning menggunakan zoom pada materi ekosistem di SMA 

b. Ha : Ada peningkatan kemampuan kolaborasi siswa melalui model Project 

based learning menggunakan zoom pada materi ekosistem di SMA. 


