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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Integrasi kecakapan abad 21 dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

sangat penting. Perkembangan zaman pada teknologi membuat ilmu 

pengetahuan harus ikut berkembang dengan cepat. Kebutuhan sumber daya 

manusia yang kompeten juga sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan 

perkembangan abad 21. Berdasarkan “21st Century Partnership Learning 

Framework”, terdapat beberapa kompetensi dan/atau keahlian yang harus 

dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) pada Abad 21. Kompetensi 

tersebut wajib dikuasai dan dimiliki setiap manusia agar mampu menjadi 

bagian dari kehidupan di Abad 21. Oleh karena itu, sejak dini harus dilatihkan 

melalui Pelaksanaan Pembelajaran di kelas. Kurikulum 2013 mencoba untuk 

mempersiapkan SDM abad 21 melalui jalur pendidikan. Bahasa Inggris 

sebagai bahasa universal, penggunaan dan pembelajaran Bahasa Inggris 

menjadi suatu hal yang mutlak dipelajari bagi seseorang dalam merespon dan 

menghadapi tantangan yang muncul pada abad ke-21. 

Hal ini membuat kebutuhan akan penyesuaian pada kurikulum 

pendidikan nasional. Belakangan ini dikabarkan akan adanya perubahan pada 

kurikulum pendidikan. Kurikulum perlu berubah dalam rangka memperbaiki 

yang sudah ada agar menjadi adaptif terhadap setiap zaman. Kebutuhan akan 

perubahan tersebut merupakan bukti bahwa pelaksanaan proses pendidikan 

dalam pengajaran dan pembelajaran semakin tergantung pada penguasaan 



2 
 

teknologi dan informasi dan kebutuhan sumber daya yang kompeten dalam 

menghadapi abad 21. Dalam Konteks Pembelajaran Kurikulum 2013, 

kecakapan abad ke-21 diistilahkan dengan 4C (Communication, 

Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and 

Innovation) dan merupakan kemampuan sesungguhnya yang ingin dituju 

dengan Kurikulum 2013.  

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan salah satu guru 

Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Penawangan menunjukkan bahwa guru 

Bahasa Inggris tersebut menerapkan keterampilan abad 21 dengan cara 

menguasai bahasa yang sering digunakan oleh siswa. Jadi, guru harus 

mengikuti bahasa siswa agar ketika siswa bicara menggunakan bahasa asing 

maka guru akan tahu apa yang dimaksud siswa tersebut. Karena pada zaman 

yang sekarang,  banyak sekali bahasa-bahasa asing yang ngetren-ngetren. Jadi 

guru harus tahu bahasa itu baik untuk siswa atau tidak. Selain itu dalam 

kegiatan belajar mengajar terkadang beliau menggunakan powerpoint, vidio 

dalam penyampaian materi. Dalam berdiskusi sering memanfaatkan medsos 

seperti Whats Up  untuk menarik minat siswa dalam belajar. Bukan hanya itu, 

guru juga harus kreatif. Dimana guru Bahasa Inggris tersebut kadang-kadang 

mengajak siswa-siswa untuk belajar di luar kelas diselingi dengan permainan 

agar siswa tidak bosan. 

Ramadhanti, Nursehan, & Abdullah (2019) menyebutkan ada banyak 

masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Khususnya sejak bahasa Inggris 

dimasukan pembelajarannya kedalam muatan lokal di sekolah. Berbagai 
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masalah ini datang baik dari instansi, guru dan siswa sendiri. Permasalahan ini 

meliputi; pertama pembelajaran dalam bahasa Inggris yang dirasa kurang 

memberikan praktik bagi siswa, kedua siswa kurang memiliki motivasi dalam 

belajar bahasa Inggris karena pembelajaran bahasa Inggris selalu disajikan 

dengan konten dan media yang kurang menarik bagi siswa terutama generasi 

neo-milenial, dan ketiga penerapan pembelajaran yang masih menggunakan 

teacher-centered (pembelajaran yang berpusat pada guru) menyebabkan 

kurangnya komunikasi antar siswa dengan guru dalam proses pembelajaran 

bahasa Inggris. 

Kecakapan abad 21 menurut Larson dan Miller (2011), bukanlah hal 

baru, tetapi mereka "baru penting," karena pekerja saat ini harus dapat 

"menemukan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber dan 

menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan dan membuat ide-ide 

baru." Keterampilan untuk masa depan juga telah direkomendasikan sejak 

lama oleh John Dewey (Larson dan Miller, 2011), yang mengusulkan 

pendidikan "berdasarkan pengalaman," di mana siswa berinteraksi dengan 

"dunia yang terus berubah". Melalui Internet, siswa hari ini memiliki 

kesempatan terlibat dalam tugas-tugas otentik yang menjangkau jauh 

melampaui dinding kelas mereka. Seorang visioner sejati, Dewey 

mendefinisikan orang yang berpendidikan sebagai "orang yang berpikir dan 

berefleksi sebelum bertindak, merespons dengan cerdas situasi yang 

bermasalah dan akhirnya menilai konsekuensi dari rencana tindakan yang 

dipilih". Ketrampilan abad 21 ternyata telah menjadi instrumen penting dalam 

seleksi penerimaan tenaga kerja dalam dunia industri di dunia. 
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Diimplementasikannya kurikulum 2013 membawa konsekuensi guru 

yang harus semakin berkualitas dalam melaksanaan kegiatan pembelajaran, 

karena Kurikulum 2013 mengamanatkan penerapan transfering knowledge 

yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang penerapannya 

memunculkan berfikir kritis untuk kreatif, dan pemecahan masalah untuk 

selalu berinovasi dengan membiasakan guru menyajikan pertanyaan HOTS 

(Higher Order Thinking Skills), literasi, dan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). Untuk mewujudkan pembelajaran abad 21, guru Bahasa Inggris harus 

memiliki keterampilan mengelola pembelajaran dengan baik. Pengelolaan 

pembelajaran dimulai dari tahap perencanaan pembelajaran, pengorganisasian 

pembelajaran, proses pelaksanaan belajar mengajar di kelas hingga tahap 

penilaian (evaluasi) kemampuan peserta didik. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam 

pengelolaan  manajemen pembelajaran yaitu kurangnya kemampuan guru 

dalam pengorganisasian pembelajaran seperti pada pelaksanaan pembelajaran, 

kurangnya kemampuan guru dalam menguasai teknik-teknik mengajar, 

kurangnya kemampuan guru dalam mengatur strategi pembelajaran, 

kurangnya kemampuan guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan dalam mengajar, kurangnya kemampuan guru dalam 

menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, kurangnya penggunaan 

sumber dan metode oleh guru dalam mengajar sehingga metode mengajarnya 

monoton.  

Mengingat pentingnya pengelolaan pembelajaran Bahasa Inggris, 

maka mulai dari perencanaan pembelajaran harus diperhatikan dengan baik, 
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terutama dalam penyusunan RPP bahasa Inggris agar dapat menghasilkan 

proses pembelajaran yang maksimal. Hal ini ditegaskan oleh Herviani dan 

Budiastuti (2018), yang menyatakan bahwa perencanaan pengajaran yang 

tidak baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang tidak maksimal. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bariyah, dkk. (2014) bahwa pada umumnya 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan seseorang sangat 

ditentukan seberapa besar kualitas perencanaan yang dibuatnya. Sejalan 

dengan pendapat Hariyanto (2014) yang menyatakan bahwa “keberhasilan 

sebuah kegiatan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan dalam pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut”. 

Penyebab terjadinya permasalahan dalam perencanaan pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Penawangan, khususnya dalam penyusunan RPP karena adanya 

kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah tersebut yang harus 

mengikuti kurikulum 2013. Perubahan kebijakan kurikulum, sedikit banyak 

mempengaruhi guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Karakter 

kurikulum 2013 yang telah direvisi, berdampak pada perubahan konten 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan awal di 

SMP Negeri 1 Penawangan, salah satu guru yang mengatakan bahwa ada 

beberapa tambahan uraian dalam RPP yang harus dipaparkan guru dalam 

penyusunan RPP. Pada kurikulum 2013 revisi terdapat pendekatan saintifik 

dan muatan ketrampilan abad 21, yaitu communication, collaboration, critical 

thinking and problem solving, dan creativity and innovation yang biasa 

disingkat 4C. Secara operasional, 4C ini dijabarkan dalam empat kategori 

langkah, yakni: Pertama, cara berpikir, termasuk berkreasi, berinovasi, 
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bersikap kritis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan belajar pro-

aktif. Kedua, cara bekerja, termasuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja 

dalam tim. Ketiga, cara hidup sebagai warga global sekaligus lokal; dan 

keempat, alat untuk mengembangkan ketrampilan abad 21, yakni teknologi 

informasi, jaringan digital, dan literasi. Penyusunan RPP berdasarkan 

kurikulum 2013 revisi 2017 menjadi pekerjaan rumah bagi guru yang tidak 

mudah.  

Diterapkannya kurikulum 2013 membawa konsekuensi guru yang 

harus semakin berkualitas dalam melaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Konsekuensi penerapan kurikulum 2013 menyebabkan adanya kesenjangan 

antara kemampuan guru dalam menyusun RPP dengan format susunan RPP 

yang sesuai dengan kurikulum 2013. Pembelajaran pun perlu dilaksanakan 

secara kontekstual dengan menggunakan model, strategi, metode, dan teknik 

sesuai dengan karakteristik Kompetensi Dasar (KD) agar tujuan pembelajaran 

tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa ada 4 poin penting yang harus ada dalam 

penyusunan RPP, yaitu, Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan Keterampilan abad 21 dengan yang 

mampu menggali kemampuan peserta didik berfikir kritis, kreatif, komunkatif 

dan mampu berkolaborasi 4C dengan pembiasaan penyajian soal Higher 

Order of Thinking Skill (HOTS). 

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Inggris, ada hal menarik sebagai alternatif yang bisa ditawarkan dalam 

pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris dalam mengintegrasikan kecakapan 
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abad 21 di SMP Negeri 1 Penawangan. Integrasi tersebut dilaksanakan melalui 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disampaikan rumusan 

masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana integrasi Kecakapan Abad 21 dalam penyiapan kurikulum 

Bahasa Inggris oleh guru di SMP Negeri 1 Penawangan? 

2. Bagaimana integrasi Kecakapan Abad 21 dalam pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Penawangan? 

3. Bagaimana integrasi Kecakapan Abad 21 dalam evaluasi pembelajaran 

bahasa Inggris dalam di SMP Negeri 1 Penawangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan integrasi Kecakapan Abad 21 dalam penyiapan 

kurikulum Bahasa Inggris oleh guru di SMP Negeri 1 Penawangan. 

2. Mendeskripsikan integrasi Kecakapan Abad 21 dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Penawangan. 

3. Mendeskripsikan integrasi Kecakapan Abad 21 dalam evaluasi 

pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Penawangan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang pengelolaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

mengintegrasikan kecakapan abad 21 di SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan kepala sekolah untuk 

memperbaiki supervisi dan atau pembinaan para guru. Pembinaan para 

guru tersebut dalam bidang pengelolaan pembelajaran Bahasa Inggris.  

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan dan memotivasi guru untuk mengintegrasikan 

kecakapan abad 21 dalam perencanaan pembelajaran bahasa Inggris 

dan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan integrasi kecakapan abad 21 dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah dibuat. 

c. Bagi Siswa 

Adanya pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris dengan 

mengintegrasikan kecakapan abad 21 maka proses pengajaran bahasa 

Inggris dapat menyesuaikan dengan kompetensi siswa, sehingga siswa 

lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa Inggris dan prestasi akademik bahasa 

Inggris siswa lebih optimal. 


