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MODEL COOPERATIVE LEARNING BERBASIS 4C PADA MATA 

PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA:  

SYSTEMATIC REVIEW 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) menganalisis penerapan model 

cooperative learning berbasis 4C terhadap hasil belajar pada jenjang SMA dan 2) 

menganalisis hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi dengan 

menggunakan model cooperative learning berbasis 4C pada jenjang SMA. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode 

systematic review. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cooperative 

learning berbasis 4C dan hasil belajar geografi. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan jurnal/ artikel ilmiah yang terkait 

terhadap topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menganalisis 

348 jurnal menjadi 20 jurnal dengan menggunakan metode metode thematic 

analysis dan menggunakan protokol yang telah ditentukan.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan model cooperative learning berbasis 4C 

adalah sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku siswa ketika 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa juga lebih aktif, mereka berani 

memberikan pendapatnya sehingga proses pembelajaran lebih komunikatif.; (2) 

Hasil belajar geografi siswa yang mengikuti model cooperative learning berbasis 

4C lebih tinggi daripada hasil belajar geografi siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional. Hasil belajar geografi siswa meningkat karena adanya 

aktivitas belajar yang bersifat dinamis. Keterlibatan siswa secara langsung dalam 

melakukan investigasi masalah menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

Kata Kunci: keterampilan 4c, cooperative learning, hasil belajar  

 

4C-BASED COOPERATIVE LEARNING MODEL IN GEOGRAPHY STUDY 

IN SMA SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 
This research was conducted to determine 1) to analyze the application of the 4C-

based cooperative learning model on learning outcomes in SMA and 2) to analyze 

student learning outcomes in geography subjects using the 4C-based cooperative 

learning model in SMA. This research is a type of qualitative research, using a 

systematic review method. The variables used in this study were 4C-based 

cooperative learning and geography learning outcomes. The data collection 

technique in this research is to collect journals / scientific articles related to the 

research topic. The data analysis technique used was to analyze 348 journals into 

20 journals using the thematic analysis method and using a predetermined 

protocol. The results showed that: (1) The use of the 4C-based cooperative 

learning model is appropriate. This can be seen from the change in student 
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behavior when carrying out learning activities, students are also more active, they 

dare to give their opinion so that the learning process is more communicative; (2) 

The geography learning outcomes of students who follow the 4C-based 

cooperative learning model are higher than the geography learning outcomes of 

students who take conventional learning models. Students' learning outcomes of 

geography increase due to dynamic learning activities. Direct student involvement 

in investigating problems is an important faktor that affects student learning 

outcomes. 

Keywords: 4c skills, cooperative learning, learning outcomes 

1. PENDAHULUAN 

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 approac, 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 
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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. 

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 
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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 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. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan: Pertama, bagaimana penerapan model 

cooperative learning berbasis 4C pada mata pelajaran geografi?; Kedua, 

bagaimana hasil belajar pada proses pembelajaran pada mata pelajaran 

geografi dengan model cooperative learning berbasis 4C? 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam 

penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: Pertama, 

menganalisis penerapan model cooperative learning berbasis 4C terhadap 

hasil belajar.; Kedua, menganalisis hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi dengan menggunakan model cooperative learning berbasis 4C. 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan metode systematic review. Subjek dalam penelitian ini adalah 

jurnal/artikel ilmiah yang berada pada portal garuda dan google scholar 

dengan periode publikasi dari Tahun 2010 hingga 2020 (10 tahun), sedangkan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah model cooperative learning 

berbasis 4C pada mata pelajaran geografi. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan jurnal/ artikel ilmiah yang terkait 
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terhadap topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

menganalisis 348 jurnal menjadi 20 jurnal dengan menggunakan metode 

metode thematic analysis dan menggunakan protokol yang telah ditentukan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Model Cooperative Learning Berbasis 4C 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang model 

pembelajaran cooperative learning berbasis 4C, yang didasarkan pada 

4 indikator yaitu Critical Thinkimg, Communication, Collaboration, 

dan Creativity. 

 Di bawah ini merupakan penjelasan secara rinci tentang 4 

indikator pada model cooperative learning berbasis 4C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Jumlah Jurnal Berdasarkan Indikator Cooperative 

Learning berbasis 4C 

Sumber: Peneliti, 2020 

Berdasarkan Gambar 1. terdapat lima artikel yang membahas tentang 

creativity pada penerapan model cooperative learning berbasis 4C 

diantaranya yaitu artikel Indah Purwanti et al, Novia Zalmita et al, dan 

Achmad Akip. Menurut lima artikel tersebut menjelaskan bahwa 

penerapan model cooperative learning berbasis 4C dapat meningkatkan 
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kreativitas siswa. Menurut Purwanti, et al (2012) kreativitas siswa 

menekankan pada  bagaimana  siswa  belajar  mengelola  perolehannya  

sendiri, sehingga  dipahami  dan  dapat dipakai sebagai bekal untuk 

memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya dimasyarakat. Model 

pembelajaran investigasi kelompok dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik pada mata pelajaran geografi (Zalmita et al, 

2015). Menurut Achmad Akip kreativitas siswa berkorelasi positif dan 

signifikan dengan hasil belajar geografi. 

Selanjutnya terdapat enam artikel yang membahas tentang critical 

thinking pada penerapan model cooperative learning berbasis 4C 

diantaranya yaitu artikel Wahyu Islamul Hayati et al, Cut Nurasma et al, 

dan Fitriono Ramli et al. Menurut enam artikel tersebut menjelaskan 

bahwa penerapan model cooperative learning berbasis 4C dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut Hayati et al 

(2016) siswa memiliki  kemampuan  berpikir  dalam  memecahkan  

masalah  lingkungan, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa 

setelah pembelajaran memiliki kualifikasi berpikir kritis baik dan tingkat 

respon siswa memiliki kualifikasi  layak. Siswa lebih aktif, mengasah daya 

ingat, berpikir cepat, dan mampu melatih siswa untuk berbicara serta akan  

menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan    menyenangkan 

sehingga tercapainya hasil yang maksimal (Nurasma et al, 2017). Menurut 

Ramli et al (2017) kemampuan siswa dalam memahami setiap materi yang 

diajarkan, sehingga dapat memengaruhi hasil belajar siswa yang diperoleh. 

Penalaran tidak hanya pada penyelesaian tugas, tetapi juga berhubungan 

antar pribadi yang saling mengharga. 

Selanjutnya terdapat 16 artikel yang membahas tentang collaboration 

pada penerapan model cooperative learning berbasis 4C  diantaranya yaitu 

artikel Syaiful Khafid, Achmad Taher et al, dan Nurin Rochayati et al. 

Menurut 16 artikel tersebut menjelaskan bahwa penerapan model 

cooperative learning berbasis 4C dapat meningkatkan keterampilan 
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kolaborasi siswa. Menurut Nurin Rochayati et al (2017) peningkatan 

kemampuan guru dalam menerapkannya berpengaruh terhadap 

pengembangan minat belajar siswa yang dimanifestasikan melalui 

perhatian, kesiapan, bakat/intelegensi, perasaan dan kerjasama dalam 

pembelajaran. Siswa mampu bekerja sama serta aktif belajar untuk 

keberhasilan kelompok, serta untuk meningkatkan keberhasilan kelompok 

dan meningkatkan kemampuan dalam mengemukakan pendapat (Taher et 

al, 2019). Menurut Khafid (2010) metode pembelajaran kooperatif model 

investigasi grup menggunakan level yang lebih tinggi dalam berpikir. 

Berinteraksi dengan teman atau orang lain mendorong orang untuk 

membangun kembali pikiran mereka seperti merangkum, menguraikan, 

dan menjelaskan. 

Kemudian terdapat enam artikel yang membahas tentang 

communication pada penerapan model cooperative learning berbasis 4C 

diantaranya yaitu artikel Nurul Husna et al, Fitriono Ramli et al, dan Yeni 

Winarsih. Menurut enam belas artikel tersebut menjelaskan bahwa 

penerapan model cooperative learning berbasis 4C dapat meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa. Menurut Winarsih (2018) diskusi dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil ini sangat efektif untuk memudahkan 

siswa dalam memahami materi dan memecahkan suatu permasalahan. 

Adanya saling ketergantungan positif, saling membantu dan saling 

memberikan motivasi sehingga andanya interaksi antara sesama siswa 

(Ramli et al, 2017). Menurut Husna et al (2016) group investigation yang 

dapat melatih siswa meningkatkan kerjasama dalam kelompok, dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. 

Berdasarkan hasil analisis dari 20 jurnal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model cooperative learning yang digunakan sebagian 

besar adalah model cooperative learning tipe group investigation. 

3.2 Hasil Belajar Geografi 

Menurut Arifin (2001:47) hasil belajar merupakan indikator dari 

perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami proses belajar 
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mengajar, dimana untuk mengungkapkanya menggunakan suatu alat 

penilaian yang disusun oleh guru, seperti tes evaluasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami 

dan mengerti pelajaran yang diberikan. Hasil belajar juga merupakan 

prestasi yang dicapai oleh siswa dalam bidang studi tertentu dan untuk 

memperolehnya menggunakan standar sebagai pengukuran keberhasilan 

seseorang. Kriteria hasil belajar pada siswa yang lazim digunakan adalah 

nilai rata – rata yang di dapat melalui belajar dalam perananya 

melanjutkan studinya (Suryobroto, 2003:16).  

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketatahui bahwa hasil belajar 

geografi siswa meningkat karena adanya aktivitas belajar yang bersifat 

dinamis. Untuk menigkatkan aktivitas belajar maka siswa harus terlibat 

langsung ke dalam praktik belajar (Titisari & Wijayanti, 2014). Aktivitas 

belajar siswa baik secara individu maupun kelompok sudah lebih baik dan 

”hidup” hal ini terlihat dari cara mereka menanggapi pertanyaan atau 

mengomentari paparan diskusi kelompok lain. Untuk memperoleh hasil 

belajar IPS yang tinggi setiap siswa berusaha belajar dengan baik (Badu, 

2015). Siswa mampu bekerja sama serta aktif belajar untuk keberhasilan 

kelompok, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam mengemukakan 

pendapat. Dalam kegiatan investigasi siswa terlibat dalam penentuan topik 

serta cara memperoleh data dan siswa terlibat dalam perencanaan dengan 

begitu siswa memiliki kesempatan belajar dari awal hingga akhir. Siswa 

memperoleh pengetahuan dari proses menyelesaikan masalah sehingga 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada disekitar 

mereka. Hasil belajar siswa meningkat dengan bimbingan dari guru. 

Keterlibatan siswa secara langsung dalam melakukan investigasi masalah 

menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Adanya pengaruh yang tinggi dipengaruhi oleh pelaksanaan 

pembelajaran yang menerapkan model cooperative learning berbasis 4C. 

Siswa yang terlibat dalam metode investigasi kelompok tidak hanya 

memperoleh hasil akademik yang lebih besar, tetapi juga mampu 
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berkomunikasi lebih interaktif dalam kelompoknya, lebih terfokus pada 

masalah yang harus mereka selesaikan dan menggunakan strategi yang 

lebih sophisticated dari pada mereka yang terlibat dalam metode 

pengajaran tradisional pada umumnya. Hal ini terjadi karena siswa yang 

bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif (seperti, investigasi 

kelompok) memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempraktikkan 

strategi verbal dan kognitif yang lebih variatif yang pernah mereka dengar 

dari gurunya saat proses belajar mengajar di ruang kelas. 

Sebaliknya siswa yang terlibat dalam metode pengajaran tradisional 

pada umumnya meskipun mereka juga pendengar strategi kognitif dan 

verbal dari guru mereka, namun karena mereka tidak memiliki kesempatan 

untuk mempraktikannya. Pengaruh yang mereka rasakan pun jadi berbeda. 

Artinya, siswa pada hakikatnya perlu diberi kesempatan untuk berinteraksi 

dengan teman-temannya agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih luas tentang dunia dan menemukan cara-cara baru untuk 

mengekspresikan gagasandan perasaannya. Secara keseluruhan tahapan 

dalam model pembelajaran cooperative learning berbasis 4C ini 

berpengaruh dalam perbedaan hasil belajarsiswa pada kelas eksperimen 

yang lebih tinggidari pada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar geografi siswa yang mengikuti model cooperative learning 

berbasis 4C lebih tinggi daripada hasil belajar geografi siswa yang 

mengikuti model pembelajaran konvensional. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil adalah: Pertama, Penggunaan model 

cooperative learning berbasis 4C adalah sudah tepat. Hal ini dapat 

dilihat dari perubahan perilaku siswa ketika melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif, mereka berani memberikan 

pendapatnya sehingga proses pembelajaran lebih komunikatif. Melalui 
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bekerja secara kerja kelompok siswa dapat belajar bersama dan 

mengembangkan keterampilan kolaborasi. Kemampuan kreativitas 

siswa dapat memberikan pengalaman dalam merealisasikan ide-ide 

kreatif. Siswa dapat menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, 

merangkum, dan menyintesis informasi untuk memecahkan masalah. 

Kedua, Hasil belajar geografi siswa yang mengikuti model 

cooperative learning berbasis 4C lebih tinggi daripada hasil belajar 

geografi siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. 

Hasil belajar geografi siswa meningkat karena adanya aktivitas belajar 

yang bersifat dinamis. Keterlibatan siswa secara langsung dalam 

melakukan investigasi masalah menjadi faktor penting yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa. 

4.2 Implikasi 

Bagi guru geografi, hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai penerapan model cooperative learning berbasis 

4C pada mata pelajaran geografi. 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam meneliti tentang proses pembelajaran geografi dengan 

penerapan model cooperative learning berbasis 4C.  

4.3 Saran  

Bagi guru, khususnya guru geografi penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi bacaan untuk dapat menambah pemahaman mengenai 

mengenai penerapan model cooperative learning berbasis 4C pada mata 

pelajaran geografi. 

Bagi penelitian lain, maka peneliti menyarankan perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai penerapan model cooperative learning 

berbasis 4C pada mata pelajaran geografi,dan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan dasar referensi dalam penelitian selanjutnya. 
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