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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting untuk mempersiapkan 

generasi yang mampu bersaing di zaman globalisasi disertai dengan 

kemajuan pesat tekhnologi yang modern. Pada abad ke 21 ini, pendidikan 

juga harus segera diubah atau ditransformasikan dari pembelajaran 

tradisional menjadi pendidikan modern untuk menjamin peserta didik 

memiliki pengetahuan, keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 

menggunakan tekhnologi untuk mencari informasi, dan bertahan dengan 

menggunakan keterampilan untuk life skills (Higgins, 2014; Henriksen 

dkk, 2016; Acedo dan Hughes, 2014). Sekolah seharusnya dapat 

membekali siswa berbagai kompetensi di atas sehingga dapat berkompetisi 

di abad 21. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

menggunakan kurikulum 2013 dengan mengadopsi tiga konsep pendidikan 

abad 21 yaitu 21st Century Skills, scientific approach, authentic assesment 

(Hosnan, 2014). Adapun pembelajaran abad 21 mencerminkan empat 

tujuan belajar (4C) yang merujuk pada bagian dari learning to do yaitu 

Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration (Susilo, 

2015 ; Sani, 2014). 

Salah satu metode pembelajaran yang melibatkan peran serta 

peserta didik adalah metode pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin 

(1997), pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran dengan 

peserta didik bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan 

heterogen. Metode pembelajaran kooperatif lebih menitik beratkan pada 

proses belajar pada kelompok dan bukan mengerjakan sesuatu bersama 

kelompok. Proses belajar dalam kelompok akan membentuk peserta didik 

menemukan dan membangun sendiri pemahaman mereka tentang materi 

pelajaran yang tidak dapat ditemui pada metode konvensional. 
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Geografi sebagai mata pelajaran formal pertama yang membawa 

siswa kontak dengan realitas kehidupan yang dapat menjadi satu mata 

pelajaran yang cukup menarik. Bahkan, arti penting geografi bagi 

kehidupan juga diakui oleh tokoh atau pejabat dari kalangan ketentaraan 

maupun pemerintahan (Khafid, 2003:2). Kenyataannya geografi menjadi 

kurang menarik sebagian besar siswa, faktor kemenarikan ini menjadi 

salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar geografi (Suharyono 

dan Amien, 1994:261). Rendahnya hasil belajar geografi disebabkan 

paradigma pendidikan konvensional yang menggunakan metode 

pembelajaran klasikal dan ceramah, tanpa diselingi aneka metode 

pembelajaran inovatif, termasuk adanya penyekat ruang struktural antara 

guru dan siswa. Pembelajaran uniflying geography yang dilakukan guru 

geografi di kelasnya menekankan ranah kognitif dan hafalan serta kurang 

mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif (Khafid, 2008:19) Penilaian 

Sudradjat (dalam Daldjoeni, 1997:129) menyebutkan bahwa permasalahan 

yang menonjol adalah rendahnya partisipasi siswa dalam mempelajari 

geografi baik secara intelektual maupun emosional. Pertanyaan yang 

berasal dari siswa yang berupa gagasan atau sanggahan jarang muncul.  

Jikapun ada yang berpendapat jarang diikuti oleh gagasan lain, sehingga 

sebagian siswa merasakan bahwa pembelajaran geografi membosankan, 

kering, tidak jelas, dan sulit dipahami. 

Untuk meningkatkan hasil belajar geografi diperlukan perubahan 

paradigma yang dapat digunakan sebagai landasan pembelajaran. 

Perubahan paradigma perlu memikirkan bagaimana siswa belajar dan 

bagaimana guru mengelola pembelajaran, bukan hanya berfokus pada hasil 

belajar. Menurut Degeng (2001) tujuan utama pembelajaran adalah 

mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang 

dapat belajar. Riyanto (2005:98) mengatakan bahwa peran guru adalah 

memberikan kemudahan kepada siswa untuk membangun sendiri 

pengetahuan dalam benaknya.  Guru  memberi  siswa  anak  tangga  yang 
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membawa  siswa  ke  pemahaman  yang  lebih  tinggi dengan catatan siswa 

sendiri harus memanjat anak tangga tersebut. Jadi, belajar itu sendirilah 

yang menjadi tujuan pembelajaran. Keaktifan siswa menjadi unsur yang 

sangat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Sebenarnya target 

yang harus dipenuhi guru adalah siswa mampu merekonstruksi sebuah 

kejadian yang mereka alami menjadi sebuah pengetahuan baru. 

Adanya penerapan model pembelajaran pada akhirnya mendorong 

perubahan pada proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran 

geografi. Merujuk pada masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “MODEL COOPERATIVE LEARNING 

BERBASIS 4C PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA: 

SYSTEMATIC REVIEW”. Systematic review digunakan agar peneliti dapat 

melakukan perbandingan terhadap model pembelajaran pada proses 

pembelajaran yang selama ini telah diaplikasikan di Indonesia. Adanya 

systematic review ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik 

terhadap proses pembelajaran geografi yang terjadi sehingga, diharapkan 

nantinya proses pembelajaran geografi akan lebih baik dan mengikuti 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek pendidikan secara global. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model cooperative learning berbasis 4C pada 

mata pelajaran geografi di SMA? 

2. Bagaimana hasil belajar pada proses pembelajaran pada mata 

pelajaran geografi di SMA dengan model cooperative learning 

berbasis 4C? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penerapan model cooperative learning berbasis 

4C terhadap hasil belajar. 
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2. Untuk menganalisis hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi 

di SMA dengan menggunakan model cooperative learning berbasis 

4C. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap berbagai 

pihak antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menjadi referensi dalam penerapan model cooperative learning 

berbasis 4C untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMA. 

b. Mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi 

dengan menggunakan model cooperative learning berbasis 4C di 

SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan baru dengan 

menerapkan model cooperative learning berbasis 4C terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. 

b. Bagi siswa, dapat membagkitkan motivasi belajar, 

mengembangkan kemampuan berfikir dan berpendapat sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terutama pada mata 

pelajaran geografi. 

c. Bagi guru, dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran geografi. 

d. Bagi sekolah, dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

pihak sekolah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran khususnya pada mata pelajaran geografi. 

 

 

 


