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Pembelajaran Geografi di Sekolah Dasar ( SD ) 
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Prodi Geografi FKIP UNS 

 

A. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam era informasi dan 

teknologi, tuntutan kebutuhan akan perbaikan mutu pendidikan pun semakin 

besar. Dalam konteks pendidikan dasar, perbaikan sistem pendidikan terus 

mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Dalam bidang kurikulum, saat ini 

di SD mulai diberlakukannya kurikulum KTSP ( Kurikulum Tingkat Satuab 

Pendidikan ) yang mengacu pada standar nasional untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran Geografi tingkat 

sekolah dasar di Sekolah Dasar ( SD ) dikelompokkan ke dalam rumpun Ilmu 

Pengetahuan Sosial ( IPS ). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Geografi ( dalam rumpun IPS) di 

sekolah dasar banyak keluhan yang dirasakan oleh peserta didik / siswa, 

antara lain : pembelajaran monoton, Geografi dipandang sebagai ilmu 

hafalan, dan beban tugas yang diberikan kepada peserta didik / siswa terlalu 

berat. Dalam bentuk evaluasi belajar siswa seperti ujian KD ( kompetensi 

dasar ), bagi siswa yang rajin mencatat dengan rajin penjelasan guru dan hafal 

dengan materi seperti di teks buku pelajaran maka dia akan memperoleh nilai 

yang memuaskan. Namun sebaliknya, siswa yang kurang rajin namun 

mencontek hasil pekerjaan teman yang rajin mencatat ataupun hafal dengan 

materi maka dia akan memperoleh nilai yang memuaskan. Sungguh ironis 

apabila bentuk evaluasi berupa ujian KD yang diberikan kepada siswa pada 

umumnya merupakan bentuk ujian yang terpaku pada materi teks buku. Pada 

umumnya dalam pembelajaran Geografi pada rumpun IPS, guru hanya 

menunjukkan nama – nama kota, gunung – gunung, sungai dan 

sebagainyahanya sebatas pengetahuan saja.  Minimnya kemampuan guru 

dalam menguasai kompetensi guru Geografi merupakan salah satu faktor 

penyebab pelaksanaan pembelajaran Geografi di sekolah dasar kurang 

berjalan sebagaimana mestinya. 
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 Dalam makalah ini akan dibahas mengenai kondisi pembelajaran Geografi 

pada Pendidikan dasar di  sekolah dasar ( SD ) pada saat ini serta kritikan 

yang perlu dilakukan untuk perbaikan pembelajaran geografi pada pendidikan 

dasar di sekolah dasar ( SD ). 

 

B. Pembahasan 

a. Pelaksanaan Pembelajaran Geografi pada Pendidikan dasar di Sekolah 

Dasar ( SD ) saat ini 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

gejala Geografi dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan 

dalam konteks keruangan (Seminar dan Lokakarya Pertemuan Ilmiah 

Tahunan Ahli Geografi di Semarang pada tahun 1988 ). Menilik kepada 

definisi tersebut sangat jelas bahwa obyek utama dari ilmu Geografi 

adalah konteks keruangan ( spasial ). Pembelajaran Geografi tingkat 

sekolah dasar di Sekolah Dasar ( SD ) dikelompokkan ke dalam rumpun 

Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ). 

Pada pelaksanaan pembelajaran Geografi di sekolah dasar banyak 

sekali berbagai keluhan antara lain : Geografi dipandang sebagai ilmu 

hafalan, pembelajaran di kelas monoton, alokasi waktu pembelajaran 

Geografi yang terbatas, dan lain sebagainya. 

Pada umumnya, dalam pembelajaran Geografi penggunaan media 

pembelajaran misalnya media peta kurang bisa menarik minat siswa untuk 

belajar, pembelajaran masih bersifat hafalan sehingga siswa belum tahu 

benar tentang peta. Pada umumnya, dalam pembelajaran Geografi di 

tingkat pendidikan dasar di sekolah dasar ( SD ), guru hanya 

menunjukkan nama – nama kota, gunung – gunung, sungai, dan 

sebagainya hanya sebatas pengetahuan saja, belum sampai pada tingkat 

penalaran. Aktivitas guru lebih menonjol daripada siswa, dan terbatas 

pada hafalan semata. Sehingga, situasi pembelajaran yang demikian tentu 

akan mengakibatkan siswa cenderung pasif, kurang bernalar, dan kurang 

dapat mengembangkan konsep – konsep geografi dengan kehidupan 

sehari - hari 
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Pada tingkat pendidikan dasar mata pelajaran Geografi diberikan 

sebagai rumpun  IPS ( Ilmu Pengetahuan Sosial ).  

Pelaksanaan pembelajaran geografi pada rumpun IPS pada tingkat 

pendidikan dasar di sekolah Dasar ( SD ) mengacu pada struktur 

kurikulum SD yang ada sesuai Permendiknas Nomer 22 Tahun 2006. 

Berikut struktur kurikulum SD yang dapat disajikan dalam tabel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Struktur kurikulum dan alokasi waktu SD 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran 

geografi di tingkat pendidikan dasar di sekolah dasar ( SD ) masuk ke 

dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ). Alokasi waktu pelajaran 

geografi yang masuk ke dalam rumpun IPS pada tingkat satuan 

pendidikan SD sesuai Permendiknas nomer 22 Tahun 2006 menyebutkan 

bahwa alokasi waktu untuk mata pelajaran IPS dalam seminggu sebanyak 

3, dengan alokasi waktu satu pelajaran 35 menit.  

Berdasarkan alokasi waktu tersebut nampak terjadi kesenjangan 

alokasi waktu pelajaran Geografi ( IPS ) dibanding dengan alokasi waktu 

mata pelajaran ilmu lainnya seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan 

lain sebagainya dalam seminggu sebanyak 4 hingga 5.  

   Pada umumnya materi mata pelajaran IPS dan alokasi waktu yang 

disediakan kurang proporsional. Waktu yang diberikan sangat singkat 
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sedangkan materi yang harus diberikan cukup banyak. Selain alokasi 

waktu yang tidak proporsional, terdapat juga sebaran materi yang tidak 

merata, khususnya pada IPS di SD. Semestinya proporsi sebaran materi 

sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi merata pada setiap semester dan 

kelas. Pada pembelajaran geografi di SD, sebagian besar hanya diberikan 

pada kelas III- VI semester 1 dan 2. Sedangkan pada kelas I- II siswa 

belum dikenalkan dengan pembelajaran geografi. 

Berikut contoh SK / KD IPS kelas VI dibandingkan dengan SK / 

KD IPS kelas II 

- SK , KD IPS Kelas VI Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. memahami perkembangan wilayah 

Indonesia, kenampakan alam dan 

keadaan sosial negara – negara di 

Asia Tenggara serta benua - benua 

1.1 mendeskripsikan perkembangan 

sistem administrasi wilayah 

Indonesia 

1.2 membandingkan kenampakan 

alam dan keadaan sosial negara – 

negara tetangga 

1.3 mengidentifikasi benua - benua 

- SK , KD IPS Kelas VI Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Memahami gejala alam yang 

terjadi di Indonesia dan sekitarnya 

2.1 Mendeskripsikan gejala ( 

peristiwa ) alam yang terjadi di 

Indonesia dan negara tetangga 

2.2 mengenal cara – cara menghadapi 

bencana alam 

3. memahami peranan bangsa 

Indonesia di era global 

3.1 menjelaskan peranan Indonesia 

pada era global dan dampak positif 

serta negatifnya terhadap kehidupan 

bangsa Indonesia 

3.2 mengenal manfaat ekspor dan 

Impor di Indonesia sebagai kegiatan 

ekonomi antar bangsa 
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- SK , KD IPS Kelas II Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. memahami peristiwa penting 

dalam keluarga secara kronologis  

1.1 memelihara dokumen dan koleksi 

benda berharga miliknya 

1.2 memanfaatkan dokumen dan 

benda penting keluarga sebagai 

sumber cerita. 

1.3 menceritakan peristiwa penting 

dalam keluarga secara kronologi 

- SK , KD IPS Kelas II Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Memahami kedudukan dan peran 

anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga 

2.1 mendeskripsikan kedudukan dan 

peran anggota keluarga 

2.2 menceritakan pengalamannya 

dalam melaksanakan peran dalam 

anggota keluarga 

2.3 memberi contoh bentuk – bentuk 

kerjasama di lngkungan tetangga 

 

Tabel 2. SK / KD IPS kelas VI dan II SD ( sumber : BSNP : 2006) 

 

Belum meratanya pembelajaran geografi ( IPS ) pada tingkat pendidikan 

dasar di sekolah dasar ( SD ) akan berdampak pada siswa tersebut. Siswa 

seharusnya sejak dini haruslah dikenalkan dengan pembelajaran geografi. 

Belum lagi ketika di kelas, pada pelaksanaannya guru ketika 

mengajar hanya terpaku pada buku acuan / buku paket. masih banyak guru 

dalam kegiatan belajar mengajar tidak mengacu pada kurikulum. Mereka 

lebih memilih pada buku teks yang dianggap sudah menjabarkan 

kurikulum. Untuk itu tidak jarang guru yang tahu kurikulum hanya pada 

batas wacana, bukan pada dokumen kurikulum yang sebenarnya. Buku 

teks menjadi sarana yang memadai dalam menjabarkan kurikulum. 
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Kondisi ini jelas salah, karena seharusnya guru sendiri yang harus 

menjabarkan dan mengembangkan kurikulum.  

Di sekolah dasar ( SD ), geografi menjadi substansinya IPS. 

Sehingga tidak heran apabila dalam mata pelajaran geografi banyak guru 

yang tidak berkompeten dalam bidangnya mengajarkan mata pelajaran 

Geografi dan belum bisa membawa mindset siswanya ke dalam ranah 

spasial. Hal ini juga disebabkan karena guru hanya terpaku pada buku dan 

pembelajaran di kelas yang monoton. 

  Sehingga pelaksanaan pembelajaran Geografi di sekolah dasar 

belum berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Kritikan 

Berdasarkan fakta tersebut ada beberapa kritikan yang perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran Geografi pada tingkat pendidikan dasar di SD ( 

sekolah dasar ) sebagai berikut : 

1. Meskipun pembelajaran geografi tingkat sekolah dasar 

dikelompokkan ke dalam rumpun Ilmu pengetahuan sosial, maka 

pembahasan substansi oleh geografi tetap dicirikan oleh spasialnya. 

Artinya dalam menelaah masalah sosial maupun ekonomi, maka 

analisis spasialnya juga berupa analisis spasial terhadap masalah 

sosial maupun ekonomi. Begitupun terhadap masalah fisik, dan lain 

sebagainya. Pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar pada umumnya 

bukan tertuju / terfokus pada satu mata pelajaran saja, misalnya 

ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu, sebagai seorang guru geografi, hendaknya ketika memberikan 

konsep – konsep dasar pada KD tersebut juga mengacu pada substansi 

geografi itu sendiri. Misalnya saja, pada kelas VI semester II KD 

Memahami peranan bangsa Indonesia di era global, maka konsep 

dasarnya adalah antropologi. Akan tetapi penyampaian materi tersebut 

oleh guru hendaknya dilihat dari aspek spasial, geografi budaya, 

geografi suku, dan lain sebagainya 

2. Pada umumnya materi mata pelajaran IPS dan alokasi waktu yang 

disediakan kurang proporsional. Alokasi waktu yang kurang 
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proporsional dengan materi yang disampaikan akan berdampak pada 

tidak meratanya / belum tersampaikannya materi tersebut kepada 

siswa secara utuh. Sehingga pada kenyataannya banyak ditemukan 

guru ketika mengajar hanya memberikan materi apa adanya dan 

dikejar – kejar oleh alokasi waktu yang terbatas. Seharusnya alokasi 

waktu untuk mata pelajaran IPS di SD khususnya geografi haruslah 

proporsional dengan materi pelajaran. Penambahan alokasi waktu 

sangat diperlukan agar penyampaian materi kepada siswa dapat 

tersampaikan dengan baik 

3. Penggunaan media pembelajaran yang minim di sekolah dasar akan 

menjadi kendala dalam menyampaikan materi. Penggunaan media 

pembelajaran dapat menggunakan media peta, globe,dan lain 

sebagainya ( disesuaikan dengan materi yang akan diberikan). Anak / 

siswa akan tertarik apabila seorang guru dapat menggunakan media 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Peta sebagai media 

pembelajaran dapat bermanfaat  untuk mengembangkan penalaran 

tentang gejala/peristiwa sebab dan akibat yang terjadi pada permukaan 

bumi dalam konteks keruangan yang erat kaitannya dengan kehidupan 

manusia. Oleh karena itu,siswa tidak hanya dikondisikan sekedar 

hafal nama - nama konsep dalam geografi, tetapi guru perlu 

menanamkan bagaimana siswa dapat menyikapi hal-hal yang terdapat 

dan terjadi di permukaan bumi 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pembelajaran geografi pada tingkat satuan pendidikan 

dasar di sekolah dasar ( SD ) belum berjalan sebagai mana mestinya. 

Banyak ditemukan berbagai permasalahan yang disebabkan antara lain : 

kurang proporsionalnya alokasi waktu dengan materi yang 

disampaikan, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran oleh 

guru, guru geografi belum bisa membawa ranah spasial dalam 
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pembelajaran geografi ( IPS ), guru hanya mengacu pada buku ( 

teksbook ) saja, dan belum bisa mengembangkan kurikulum yang ada. 

2. Saran 

Beberapa saran maupun kritik yang dapat disampaikan berdasarkan fakta 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Dalam penyampaian materi berdasarkan kurikulum yang berlaku, 

hendaknya guru geografi harus bisa membawa siswanya dalam ranah 

spasial, meskipun materi yang disampaikan berupa IPS terpadu, akan 

tetapi penyampaiannya dilihat dari aspek spasial 

b. Perlu adanya penambahan alokasi waktu khususnya pada mata 

pelajaran IPS, sehingga antara alokasi waktu dengan materi yang 

disampaikan dapat proporsional.  

c. Penggunaan media pembelajaran berupa peta mutlak diperlukan 

seorang guru geografi  dalam mengimplementasikan konsep konsep 

geografi oleh guru kepada siswa. Akan tetapi dalam penggunaan peta 

haruslah memperhatikan tingkatan pendidikan siswa karena 

menyangkut desain simbol.  

d. Perlu adanya kurikulum serta buku ajar yang mendukung dalam 

pelaksanaan pembelajaran geografi di tingkat pendidikan dasar.  
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