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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini kita tengah hidup dalam era abad 21 yang 

kental dengan kehidupan modern berbasis teknologi mutakhir 

dan sarat akan dunia yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut 

pada praktiknya mendorong kita untuk lebih menyadari bahwa 

saat ini kita hidup dalam abad percepatan yang menuntut setiap 

individu untuk mampu berperan aktif dalam menjawab setiap 

tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini 

sesungguhnya menyadarkan kita mengenai alasan dibalik 

lahirnya konsep keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh 

setiap individu sebagai bagian dari abad percepatan ini. Bahkan 

sesunggunya penguasaan keterampilan abad 21 itu sendiri 

merupakan solusi yang ditujukan agar individu mampu 

menghadapi tantangan kehidupan di abad ke 21. Jika diterusuri 

lebih lanjut keterampilan abad 21 pada dasarnya merupakan 

sejumlah keterampilan dasar yang sangat dianjurkan 

penguasaannya dalam diri setiap individu di abad ini tidak 

terkecuali peserta didik. Hal ini sebagaimana pernyatan 

Redhana (2015, hlm. 141) menyatakan pada hakikatnya 

keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat 

global. Adapula Laar (2017, hlm. 4) menyebutkan bahwa pada 

hakikatnya keterampilan abad 21 merupakan keterampilan vital 

yang sangat penting sekali untuk dikuasai di abad ini. Kedua 

pendapat tersebut dengan sepakat menyatakan bahwa 

keterampilan abad 21 sangat penting dikuasai oleh setiap 

individu sebagai modal dasar bagi dirinya untuk aktif 

berkecimpulan dalam kehidupan global di abad 21.  

Di sisi lain pentingnya menguasai keterampilan abad 

21 ini ditegaskan pula oleh Ongardwanich. dkk (2015, hlm. 

738) yang menyatakan bahwa dengan menguasai keterampilan 

abad 21, maka individu akan mudah beradaptasi dalam 
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dinamika kehidupan dan tantangan yang muncul ditengah 

kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu tidak berlebihan 

bila keterampilan abad 21 saat ini disebut sebagai kunci untuk 

meraih 
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kesuksesan baik dalam tataran lokal maupun global. Adanya 

tuntutan penguasaan keterampilan abad 21 pada praktiknya 

menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk 

memfasilitasi peserta didik sebagai bagian dari abad 21 untuk 

mampu menguasai keterampilan abad 21 sebagai modal dasar 

bagi dirinya dalam menghadapi dan menjawab tuntutan dalam 

berbagai aspek kehidupan di abad ini. Oleh karena itu praktik 

pembelajaran saat ini haruslah berorientasi pada pengembangan 

pendidikan yang berlandaskan pada paradigma kehidupan abad 

21 yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas peserta 

didik sebagai sumber daya unggul generasi penggerak roda 

peradaban abad 21. Sumber daya unggul yang dimaksud disini 

yakni merujuk pada individu yang menguasai keterampilan 

dasar abad 21 atau yang lebih dikenal dengan istilah 21
st
 

Century Skills. Hal ini didukung pula oleh Winarti. dkk (2016, 

hlm. 296) yang memaparkan bahwa di abad ini peserta didik 

harus memperoleh praktik pembelajaran yang memuat empat 

kekuatan belajar abad 21 yaitu knowledge work, thinking tools, 

digital lifestyle dan learning research yang dicetuskan oleh 

Trilling dan Fadel. Integrasi empat kekuatan abad 21 tersebut 

dalam kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan 

langkah nyata yang ditujukan untuk mendorong optimalisasi 

penguasaan keterampilan abad 21 pada diri peserta didik. 

Selaras dengan pandangan tersebut, Pellegrino dan Hilton 

(2012, hlm. 1) menegaskan bahwa peserta didik di abad ini 

harus dipersiapkan sedemikian rupa agar mampu menjadi 

individu yang siap aktif berpartisipasi dalam realitas kehidupan 

abad 21 yang memang menuntut kualitas dalam berbagai 

bidang kehidupan. Oleh karena itu, peserta didik harus 

mendapatkan pendidikan yang mengarahkan mereka untuk 

menguasai keterampilan sebagaimana dicetuskan oleh National 

Research Council (NRC) yaitu pemecahan masalah, pemikiran 

kritis, komunikasi, kolaborasi, manajemen diri atau yang lebih 

dikenal dengan istilah keterampilan abad 21.  

Berkaitan dengan paparan di atas, Kamisah dan 

Neelavany (dalam Turiman, 2012, hlm. 112) menyatakan 

bahwa tututan pengembangan keterampilan abad 21 dalam 

praktik pembelajaran melahirkan definisi baru dari pencapaian 
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prestasi belajar di abad ini. Kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan 

mampu menghadapi tantangan kehidupan yang lebih kompleks 

dengan mendayagunakan keterampilan berfikir kritis, 

menghasilkan ide orisinal serta berkontribusi nyata dalam 

kehidupan sosial merupakan sebagian bentuk dari pencapaian 

prestasi di abad 21. Perubahan prestasi belajar di abad 21 ini 

menjadi indikator capaian belajar peserta didik dalam 

menguasai keterampilan abad 21 yang merupakan keterampilan 

belajar tingkat tinggi. Adanya perubahan paradigma pendidikan 

abad 21 yang mempersyaratkan peguasaan keterampilan abad 

21 maupun lahirnya prestasi belajar abad 21 sesungguhnya 

memang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan di abad 

ini. Mengingat bahwa di abad 21 ini kita hidup dalam satu 

wajah dunia baru dengan konektivitas berbasis teknologi yang 

tinggi tanpa batasan ruang dan waktu, saling membangun relasi 

dalam berbagai sisi kehidupan, menuntut pengkajian dan 

pemecahan masalah akan berbagai konflik di lingkungan 

sekitar serta menuntut kreativitas dan inovasi bagi kemajuan 

peradaban manusia, maka untuk mampu menghadapi semua 

tuntutan tersebut setiap individu membutuhkan keterampilan 

abad 21.  

Di sisi lain jika kita telaah lebih lanjut istilah 

keterampilan abad 21  itu sendiri memiliki perbedaan dalam hal 

pengkategoriannya. Guna memahami kerangka dasar dari 

keterampilan abad 21 ini, kiranya kita dapat merujuk pada 

pelangi keterampilan abad 21 yang dikemukakan oleh Trilling 

dan Fadel (2009, hlm. 48) yang terdiri dari tiga bagian tema 

keterampilan yang masing-masing memiliki keterampilan 

tersendiri, yaitu sebagai berikut : (1) Learning and Innovation 

Skills, (2) Information, Media and Technology Skills, (3) Life 

and career Skills. Pertama yaitu Lerning and Innovation Skills 

merupakan tema yang mewadahi keterampilan belajar seperti 

keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian 

Information, Media and Technology Skills adalah tema yang 

meliputi keterampilan dalam mengoperasikan teknologi 

informasi dan komunikasi. Adapun Life and career Skills 

merupakan tema yang diterjemahkan sebagai keterampilan 
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dalam beradaptasi pada berbagai lingkungan kerja yang 

dinamis. Ketiga tema tresebut menjadi dasar bagi 

pengkategorian keterampilan-keterampilan yang termasuk 

dalam 21
st
 Century Skills.  

Pada paparannya, Manahal (2014, hlm. 2) 

mengembangkan pengkategorian dari keterampilan abad 21 

yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadel di atas secara umum 

dan sederhana. Menurutnya, secara umum keterampilan abad 

21 menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mampu 

berfikir kompleks dan kritis, berinteraksi dan berkomunikasi di 

lingkungan global, dan keterampilan berkolaborasi dengan 

berbagai individu. Adapun di sisi lain National Education 

Association (NEA) (dalam Wibowo, 2014, hlm. 276) 

menyatakan jika keterampilan abad 21 secara keseluruhan 

terdiri dari 18 macam keterampilan yang bertumpu pada empat 

pokok keterampilan yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, 

berfikir kritis dan kreativitas. Empat keterampilan pokok 

tersebut sesungguhnya terangkum dalam istilah keterampilan 

4C abad 21. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh The 

American Management Association (AMA) pada tahun 2010 

menegaskan bahwa keterampilan 4C merupakan keterampilan 

yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan dipraktikan 

dalam masyarakat global pada berbagai aspek kehidupan 

(Redhana, 2015, hlm. 142).  

Pada dasarnya istilah keterampilan 4C tersebut bukan 

hal baru dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, bahkan jika 

kita telaah lebih lanjut pengembangan pembelajaran IPS 

berbasis Kurikulum 2013 yang saat ini diimplementasikan pada 

praktiknya memuat pengembangan keterampilan 4C tersebut. 

Di samping itu jika kita menelaah kembali hakikat dari 

pembelajaran IPS maka sesungguhnya keterampilan 4C 

merupakan elemen yang termuat dalam tujuan dan dimensi 

komprehensif pembelajaran IPS. Oleh karena itu dapat 

diketahui bahwa landasan praktik pembelajaran IPS pada 

dasarnya sudah memuat serta mendukung pengembangan 

keterampilan 4C dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan 

praktik pembelajaran yang potensial dalam memfasilitasi 



 
 

Irma Inesia Sri Utami, 2018 
KONTRIBUSI MODEL COOPERATIVE LEARNING DALAM PEMBELAJARAN 
IPS TERHADAP PENGEMBANGAN 4C 21ST CENTURY SKILLS PESERTA 
DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

pengembangan keterampilan abad 21 khususnya 4C pada diri 

peserta didik.   

Jika kita menelaah realita di lapangan penguasaan 

peserta didik akan keterampilan-keterampilan abad 21 

khususnya 4C ini masih terbilang rendah, secara sederhana 

indikasi dari hal tersebut dapat kita dilihat dari kenyataan di 

lingkungan sekitar kita salah satunya dari penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi yang tidak digunakan 

secara optimal berdasarkan keterampilan berkomunikasi 

sebagaimana yang dimaksud dalam 21
st
 Century Skills. Peserta 

didik cenderung menggunakan kecanggihan teknologi 

komunikasi dan informasi untuk eksistensi diri di media sosial 

dan bukan untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan 

dengan pengembangan wawasan dan keilmuan. Hal ini 

didukung pula oleh hasil survei portal berita online tirto.id 

(2017) yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap 1.201 

reponden termasuk didalamnya para peserta didik jenjang 

pendidikan menengah sebagai Generasi Z yang disurvei terkait 

dengan kebiasaannya menggunakan teknologi cerdas. 

Berdasarkan survei tersebut ditemukan fakta bahwa sebanyak 

89,1% menggunakan handphone yang cenderung dialokasikan 

untuk mengakses media sosial seperti instagram, line dan 

youtube dibanding media informasi lainnya.  

Adapun contoh lain dapat kita lihat dari pengguasaan 

keterampilan tingkat tinggi peserta didik Indonesia yang juga 

terbilang masih cukup rendah sebagaimana temuan Program 

for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 yang 

menyatakan bahwa kemampuan peserta didik Indonesia dalam 

penguasaan keterampilan tingkat tinggi masih tergolong 

rendah. Keterampilan tingkat tinggi yang dimaksud disini 

mengacu pada sejumlah keterampilan abad 21 yang saat ini 

tengah digalakkan pengembangannya dalam praktik 

pembelajaran diberbagai negara sebagai bentuk upaya 

optimalisasi potensi generasi muda diabad ini. Menelaah hasil 

kajian tersebut sepatutnya kita tidak berdiam diri dan segera 

menyadari bahwa permasalahan rendahnya penguasaan 

keterampilan pada diri peserta didik merupakan persoalan 

serius yang harus segera ditanggulangi salah satunya melalui 
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praktik pembelajaran IPS yang memang diorientasikan untuk 

mengembangkan penguasaan keterampilan abad 21. 

Pengabaian yang terus berlanjut justru akan memicu timbulnya 

permasalah lain yang berimplikasi pada rendahnya daya saing 

peserta didik dalam berbagai sektor kehidupan di abad 21. 

Berkaitan dengan paparan di atas Diptoadi (1999, hlm. 

165) menegaskan bahwa perlu adanya reformasi pengajaran di 

Indonesia yang memfasilitasi pengembangan keterampilan 

abad 21 berbasis prinsip belajar universal yang mendorong 

generasi muda Indonesia menjadi masyarakat yang mampu 

mengikuti arus perkembangan berbagai aspek kehidupan di 

abad ini. Landasan reformasi pendidikan tersebut merujuk pada 

empat pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, 

learning to be dan learning to live together. Tentunya bukan 

tanpa alasan dilakukan adanya reformasi pada pendidikan 

Indonesia kearah pengembangan abad 21, kondisi rendahnya 

penguasaan keterampilan abad 21 pada diri peserta didik 

sebagaimana telah dijelaskan dalam paparan di atas kiranya 

cukup menjadi alasan kuat pentingnya melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan abad 21. 

Guna memperkuat dasar alasan tersebut, kiranya kita dapat 

merujuk hasil temuan penelitian Sobri. dkk. (2017, hlm. 6) 

yang menunjukan bahwa praktik pembelajaran di Indonesia 

kurang mengembangkan soft skill yang mengarah pada 

penguasaan keterampilan abad 21 peserta didik. Berdasarkan 

paparan tersebut jelas bahwa pengintegrasian dan 

pengembangan keterampilan abad 21 dalam kegiatan belajar 

mengajar menjadi hal yang penting dan amat mendesak. 

Bercermin pada temuan tersebut kiranya pengembangan 

keterampilan abad 21 dalam kegiatan belajar mengajar IPS 

tidak dapat dielakan lagi.  

Kiranya untuk memperkuat pemahaman akan 

permasalahan tersebut, kita dapat pula menelaah hasil temuan 

di lapangan yang dikemukakan oleh Sujarwo (2017, hlm. 13) 

berdasarkan penelitiannya menemukan fakta bahwa peserta 

didik lemah dalam mengaplikasikan pemahaman yang 

diperoleh dalam pembelajaran IPS di lingkungan hidupnya, 

menurut Sujarwo hal ini disebabkan karena proses pengajaran 
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IPS yang cenderung menitik beratkan pada penguasaan konsep 

dan pengetahuan dengan sejumlah teknik berbasis hafalan. 

Pada kenyataanya kondisi tersebut justru mengabaikan 

pengembangan keterampilan yang semestinya turut 

dikembangkan dalam diri peserta didik karena IPS bukan hanya 

pembelajaran yang menitik beratkan pada penguasaan 

pengetahuan saja, tetapi ada dimensi keterampilan dan sikap 

yang harus pula dikembangkan dalam praktik pembelajaran 

IPS. Di sisi lain temuan Mu’aini (2016, hlm. 47) turut 

memperkuat fakta tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya 

ditemukan  bahwa kegiatan belajar mengajar IPS selama ini 

lebih ditekankan pada pemberian materi dan hafalan namun 

cenderung mengabaikan aplikasi pengetahuannya di 

lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu tidak mengherankan 

jika para peserta didik memiliki pengetahuan konsep IPS yang 

baik namun lemah dalam tataran praktik di lapangan. Hal ini 

semakin menunjukan bahwa pembelajaran IPS saat ini kurang 

mengarahkan siswa untuk menguasai dimensi keterampilan 

yang menjadi modal penting bagi dirinya dalam menjalani 

peran sebagai bagian dari kehidupan sosial dan global 

masyarakat.  

Berkatan dengan paparan di atas, fakta di lapangan 

menunjukan bahwa praktik pembelajaran IPS cenderung 

gemuk dengan muatan materi hafalan yangs seungguhnya tidak 

memenuhi empat dimensi komprehensif yang semestinya 

menjadi landasan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. Hal ini 

sebagaimana pernyataan Sapriya (2014, hlm. 48) yang 

menjelaskan bahwa pratik pembelajaran IPS sebagai mata 

pelajaran dipersekolahan seharusnya dilandasi oleh empat 

dimensi komprehensif yakni dimensi pengetahuan, dimensi 

keterampilan, dimensi nilai dan sikap serta dimensi tindakan. 

Keempat dimensi tersebut idealnya menjadi landasan bagi guru 

IPS untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS yang pada 

hakikatnya tidak hanya sekedar menguasai materi namun 

memiliki keterampilan serta mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengingat bahwa kini kita 

tengah hidup di abad yang menekankan pada penguasaan 

berbagai keterampilan dasar abad 21, maka tindakan dalam 
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mengarahkan kegiatan pembelajaran IPS ke arah 

pengembangan keterampilan abad 21 pada peserta didik 

menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi saat ini.  

Dalam upaya mengembangkan pembelajaran IPS yang 

berorientasi pada penguasaan keterampilan abad 21 tersebut 

tentu harus pula didukung oleh model pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk menguasai keterampilan yang 

dimaksud. Salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan 

yaitu mempraktikan kegiatan belajar IPS berbasis model 

pembelajaran yang memang memfasilitasi pengembangan 

keterampilan abad 21. Pada dasarnya ada banyak model yang 

dapat digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran 

IPS berbasis  pengembangan keterampilan abad 21 pada diri 

peserta didik, adapun salah satu model pembelajaran tersebut 

yakni Cooperative Learning. Cooperative Learning sendiri 

pada hakikatnya merupakan model pembelajaran berbasis 

kelompok yang didesain sedemikian rupa guna mendorong 

pengembangan aspek keterampilan diantaranya yaitu 

keterampilan berkolaborasi dan keterampilan berfikir kritis. Hal 

ini sesuai dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cohen (dalam Lavasani dkk, 2011, hlm. 1803) bahwa pada 

praktiknya Cooperative Learning tidak hanya mendorong 

pencapaian dalam kerjasama peserta didik saja, tetapi juga 

meningkatkan penguatan kolaborasi, tanggung jawab, semangat 

belajar, interaksi aktif antar peserta didik dan mengembangkan 

keterampilan berfikir yang berorientasi pada pemecahan 

masalah.  

Adapun sesungguhnya Cooperative Learning itu 

sendiri bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan, hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Akdemir dan Arslan 

(2012, hlm. 216) bahwa Cooperative Learning merupakan 

strategi pembelajaran yang populer dan menempati urutan 

teratas dalam kategori pengembangan dan penggunaan model 

pembelajaran di persekolahan khususnya pada jenjang 

pendidikan menengah. Bahkan dalam database Education 

Resources Information Center (ERIC) kajian mengenai 

Cooperative Learning menempati posisi teratas dibanding 

model yang lainnya. Merujuk pada temuan tersebut dapat 
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dikatakan bahwa Cooperative Learning merupakan model yang 

dikenal luas khususnya dalam praktik belajar mengajar, bahkan 

dalam pembelajaran IPS itu sendiri Cooperative Learning 

bukanlah istilah asing dan lumrah dipraktikan oleh guru IPS 

dalam kegiatan pembelajaran.     

Berkaitan dengan paparan di atas, Cooperative 

Learning pada dasarnya dapat dikatakan sebagai model 

pembelajaran yang potensial digunakan dalam praktik 

pembelajaran guna mengembangkan keterampilan yang 

merujuk pada 21
st
 Century Skills. Selaras dengan hal tersebut, 

implementasi Cooperative Learning pun memiliki potensi yang 

besar dalam mendorong tercapainya indikator keberhasilan 

pembelajaran dalam paradigma pendidikan abad 21 yakni 

peserta didik mampu menguasai keterampilan abad 21 dan 

mengaplikasikannya dalam berkehidupan bermasyarakat. Hal 

ini sebagaimana penjelasakan Zubaidah (2016, hlm. 2) bahwa 

indikator keberhasilan pembelajaran abad 21 yakni manakala 

siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, 

menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang 

kompleks, mampu beradaptasi dan berinovasi dalam 

menanggapi tuntutan baru serta memperluas kekuatan 

teknologi untuk menciptakan pengetahuan baru. Berkaitan 

dengan hal tersebut, implementasi Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS tidak menutup kemungkinan memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam mendorong pengembangan 

dan penguasaan keterampilan abad 21 pada diri peserta didik. 

Jika kita menelaah kembali temuan penelitian yang 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa Cooperative Learning 

merupakan model pembelajaran yang efektif digunakan dalam 

mengembangkan sejumlah keterampilan seperti berkomunikasi 

dan berkolaborasi dalam proses belajar mengajar, maka dapat 

dikatakan bahwa implementasi Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS berpotensi mengembangkan keterampilan 4C 

peserta didik. Di samping itu praktik pembelajaran IPS dengan 

Cooperative Learning pun kiranya dapat menjadi upaya dalam 

rangka merealisasikan pelaksanaan pembelajaran IPS yang 

komprehensif khususnya dalam dimensi pengetahuan dan 
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keterampilan guna mencapai tujuan pembelajaran IPS yang 

berlandaskan pada indikator keberhasilan belajar abad 21.       

Paparan di atas pada praktiknya menimbulkan 

pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya kontribusi 

model Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 

pengembangan keempat komponen 4C abad 21 dalam diri 

peserta didik. Berangkat dari rasa ingin tahu akan hal tersebut, 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai kontribusi model Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS terhadap pengembangan keterampilan 4C 

melalui penelitian survei yang mengkaji persepsi peserta didik 

terhadap hal tersebut. Persepsi itu sendiri menurut Walgito 

(2010, hlm. 100) merupakan suatu aktivitas integrated dalam 

diri manusia yang melibatkan kemampuan berfikir, 

pengalaman, pemrosesan informasi dan interpetasi. 

Karakteristik persepsi tersebut menjadi salah satu pertimbangan 

yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan kenyataan 

sesungguhnya mengenai kontribusi model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan 4C berdasarkan pengalaman nyata peserta didik. 

Penelitian ini tentu akan menghasilkan informasi kontekstual 

mengenai kontribusi model Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS terhadap pengembangan keterampilan 4C 

pada diri peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini pun pada 

dasarnya akan menjadi informasi serta bahan kajian untuk 

pengembangan pembelajaran IPS yang berorientasi pada 

pengembangan keterampian abad 21 baik bagi para 

pengembang keilmuan maupun guru IPS sebagai fasilitator 

kegiatan belajar mengajar.  

Berdasarkan paparan tersebut adanya penelitian ini 

menjadi sangat penting dilaksanakan mengingat pada tuntutan 

pengembangan keterampilan 4C abad 21 dalam pembelajaran 

IPS serta nilai manfaat dari hasil penelitian ini bagi para 

praktisi pendidikan IPS. Berangkat dari latar belakang tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul 

“Kontribusi Model Cooperative Learning dalam 

Pembelajaran IPS terhadap Pengembangan 4C 21
st
 Century 
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Skills Peserta Didik (Survey Peserta Didik Kelas VII di 

Kota Bandung)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan di atas yakni mengenai kontribusi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 

pengembangan keterampilan 4C pada diri peserta didik yang 

difokuskan pada siswa SMPN di Kota Bandung, maka dalam 

penelitian ini diuraikanlah sejumlah rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah model Cooperative Learning dalam pembelajaran 

IPS memiliki kontribusi signifikan terhadap  

pengembangan keterampilan berfikir kritis peserta didik 

SMPN di Kota Bandung?  

2. Apakah model Cooperative Learning dalam pembelajaran 

IPS memiliki kontribusi signifikan terhadap 

pengembangan keterampilan berkomunikasi peserta didik 

SMPN di Kota Bandung?  

3. Apakah model Cooperative Learning dalam pembelajaran 

IPS memiliki kontribusi signifikan terhadap 

pengembangan keterampilan berkolaborasi peserta didik 

SMPN di Kota Bandung?  

4. Apakah model Cooperative Learning dalam pembelajaran 

IPS memiliki kontribusi signifikan terhadap 

pengembangan keterampilan kreativitas peserta didik 

SMPN di Kota Bandung?  

5. Bagaimana kontribusi model Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS terhadap pengembangan keterampilan 

4C peserta didik SMPN di Kota Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka dilaksanakannya penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis kontribusi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 
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pengembangan keterampilan berfikir kritis peserta didik 

SMPN di Kota Bandung  

2. Mengetahui dan menganalisis kontribusi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 

pengembangan keterampilan berkomunikasi peserta didik 

SMPN di Kota Bandung  

3. Mengetahui dan menganalisis kontribusi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 

pengembangan keterampilan berkolaborasi peserta didik 

SMPN di Kota Bandung 

4. Mengetahui dan menganalisis kontribusi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 

pengembangan keterampilan kreativitas peserta didik 

SMPN di Kota Bandung  

5. Mengetahui dan menganalisis kontribusi Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan 4C peserta didik SMPN di Kota Bandung 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat diperoleh 

setelah melalui kegiatan penelitian, adapun penelitian ini 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai 

kontribusi model Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS terhadap pengembangan keterampilan 

4C pada diri peserta didik SMPN di Kota Bandung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih 

mengembangkan dirinya guna menguasai 

keterampilan 4C melalui implementasi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai kontribusi praktik 

model Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS 

terhadap pengembangan keterampilan 4C pada diri 
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peserta didik khususnya yang berada dalam lingkup 

Kota Bandung. Dengan demikian, guru dapat 

menggunakan hasil temuan penelitian sebagai bahan 

evaluasi diri dan motivasi bagi dirinya untuk lebih 

meningkatkan pengembangan keterampilan 4C dalam 

pembelajaran IPS dengan model Cooperative 

Learning. 

c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai kontribusi nyata 

implementasi model Cooperative Learning dalam 

pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan 4C dalam diri peserta didik SMPN se-

Kota Bandung. Selain itu, diharapkan pula temuan 

hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber 

informasi bagi pemegang kebijakan pendidikan dalam 

mengambil keputusan terkait dengan pengembangan 

pembelajaran IPS pada abad 21 dikemudian hari.  

d. Bagi peneliti lain, diharapkan adanya penelitian ini 

dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut dengan fokus kajian serupa. 

 

 

 

 

 

 

E. Kerangka Pemikiran  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa 

kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang 

dilaksanakannya penelitian ini yakni bersumber dari adanya 

perubahan paradigma pendidikan abad 21 yang menuntut 

individu untuk memiliki sejumlah keterampilan sebagai 

landasan dalam melaksanakan peranannya ditengah era 

kehidupan yang kompetitif, modern, inovatif dan terhubung 

tanpa batasan ruang maupun waktu. Terkait dengan tuntutan 

keterampilan ini ditegaskan pula oleh Sahin (2009, hlm. 1465) 

yang menyatakan bahwa “to cope with demands of the 21
st
 

century people need to know than core subject. They need to 

know how to use their knowledge and skills by thinking 

critically, appliying knowledge to new situations, analyzing 

information, comprehending new ideas, communicating, 

collaborating, solving problems, and making decisions”. Di sisi 

lain Trilling dan Fadel (2009, hlm. 49) pun menegaskan bahwa 

kita tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus 

dihadapi saat ini dan dimasa yang akan datang baik dari aspek 
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ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. Oleh sebab itu 

mempersiapkan peserta didik untuk siap dan mampu 

menghadapi tantangan tersebut adalah tindakan yang harus 

segera dilakukan.  

Adapun di sisi lain Laar (2017, hlm. 7) menegaskan 

pula bahwa pada dasarnya keterampilan abad 21 tersebut pada 

hakikatya bersumber dari tiga konsep keterampilan yang 

dicetuskan oleh Partnership for 21
st
 Century (P21). Kerangka 

konseptual keterampilan yang dimaksud disini yakni: 

 

“Learning skills (creativity, critical thinking, 

communication and collaboration), literacy skills 

(information, media and ICT literacy) and life skills 

(flexibility and adaptability, initiative and self-

direction, social and cross-cultural skills, productivity 

and accountability, leadership and responsilibity)”. 

 

Mengingat bahwa cakupan dari kerangka konseptual 

keterampilan abad 21 di atas sangatlah luas, maka dalam 

penelitian ini akan fokus pada keterampilan critical thinking, 

communication, collaboration dan creativity atau yang lebih 

dikenal dengan istilah 4C 21
st
 Century Skills.  

Lahirnya konsep 4C 21
st
 Century Skills pada dasarnya 

menjadi kerangka pengembangan keterampilan belajar yang 

harus dikuasai peserta didik di abad ini, namun sekaligus 

menjadi tantangan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini pula yang kini menjadi 

tantangan sekaligus tuntutan dalam melaksanakan praktik 

pembelajaran IPS di abad 21, hakikat pembelajaran IPS yang 

turut pula menitik beratkan pengembangkan dimensi 

keterampilan menjadi landasan yang tepat bagi pengembangan 

keterampilan 4C pada diri peserta didik dalam pembelajaran 

IPS. Optimalisasi pengembangan keterampilan 4C dalam 

pembelajaran IPS tentu harus di dukung pula oleh praktik 

pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menguasai 

keterampilan tersebut. Mempertimbangan pemikiran tersebut 

maka disadari bahwa sesungguhnya penggunaan model 

pembelajaran menempati peran yang sangat penting rangka 
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mendorong pengembangan keterampilan 4C dalam 

pembelajaran IPS.  

Mengingat bahwa model pembelajaran banyak 

ragamnya, maka dalam penelitian ini memfokuskan diri untuk 

mengkaji model Cooperatif Learning dalam pembelajaran IPS 

serta bagaimana kontribusinya dalam pengembangan 

keterampilan 4C peserta didik. Pemilihan model tersebut 

didasari oleh asumsi bahwa Cooperative Learning merupakan 

model yang familiar bagi para guru dan menjadi salah satu 

model yang pada praktinya mendorong pengembangan 

keterampilan kerjasama, komunikasi, berorientasi pada 

pengumpulan ide dalam memecahkan masalah. Berdasarkan 

pemikiran tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan 

mengetahui lebih lanjut bagaimana kontribusi model 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS terhadap 

pengembangan empat komponen keterampilan 4C yakni 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan berkomunikasi, 

keterampilan berkolaborasi dan keterampilan kreativitas. 

Penguasaan keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

selain menjawab tantangan pembelajaran IPS dalam 

memfasilitasi peserta didik menguasai keterampilan belajar 

abad 21, pada dasarnya ini sekaligus menjadi bekal bagi peserta 

didik dalam menghadapi perubahan tuntutan kehidupan abad 

21 yang kompetitif, inovatif serta siap aktif berpartisipasi 

dalam kehidupan global berbasis teknologi mutakhir. Adanya 

kerangka pemikiran ini pada dasarnya menjadi acuan bagi 

peneliti dalam mengembangkan kegiatan penelitian ini, melalui 

kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat alur pemikiran yang 

digunakan serta bagaimana hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini. Jika ditelaah lebih lanjut dapat dilihat bahwa 

Cooperative Learning dalam pembelajaran IPS sebagai 

variabel independen yang memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan keterampilan 4C sebagai variabel dependen 

dalam penelitian ini. Gambaran keterhubungan itu pula yang 

kemudian menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun 

hipotesis penelitian yang akan dijelaskan dalam sub 

pembahasan selanjutnya.      
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F. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berfikir yang 

telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. H0: tidak terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan berfikir kritis peserta didik SMPN di Kota 

Bandung. 

Ha: terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan berfikir kritis peserta didik SMPN di Kota 

Bandung.  

2. H0: tidak terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan berkomunikasi peserta didik SMPN di Kota 

Bandung. 

Ha: terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan berkomunikasi peserta didik SMPN di Kota 

Bandung 

3. H0: tidak terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan berkolaborasi peserta didik SMPN di Kota 

Bandung. 

Ha: terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan berkolaborasi peserta didik SMPN di Kota 

Bandung 

4. H0: tidak terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan kreativitas peserta didik SMPN di Kota 

Bandung. 

Ha: terdapat kontribusi signifikan model Cooperative 

Learning dalam pembelajaran IPS terhadap pengembangan 

keterampilan kreativitas peserta didik SMPN di Kota 

Bandung 

 


