
1 
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A. Pendahuluan 

Geografi merupakan 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 ). 

Berbagai permasalahan yang ditemukan pada kenyataan sekarang 

antara lain : kurang proporsionalnya alokasi waktu dan materi yang 

disampaikan, penggunaan media pembelajaran yang masih minim, 

ketidaksesuaian antara kurikulum yang disampaikan dengan buku pelajaran 

yang disampaikan. Sehingga pembelajaran geografi yang ideal di sekolah 

dasar ( SD ) sangat diperlukan. 

Dalam makalah ini akan disampaikan mengenai pembelajaran geografi 

yang ideal di sekolah dasar ( SD ). 

 

B. Pembahasan 

 Dalam mencapai pembelajaran geografi yang ideal di sekolah dasar, 

seorang siswa hendaknya dibekali oleh berpikir spasial. Geografi mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena – fenomena ruang muka bumi. Oleh 

karena itu hendaknya dalam mengkaji feromena tersebut, siswa dibekali 

untuk berpikir spasial. Pemahaman konsep spasial hendaknya perlu 

ditanamkan kepada siswa sejak kelas I SD. Meskipun geografi pada tingkat 

pendidikan dasar masuk dalam rumpun IPS, namun dalam  menyampaikan 

materi IPS, hendaknya seorang guru geografi dapat menyampaikan materi 

tersebut sesuai substansi geografi. Misalnya saja apabila seorang guru 

membahas mengenai suku bangsa di Indonesia, maka konsep dasar utamanya 
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bersumber pada antropologi, akan tetapi, penyampaiannya dilihat dari aspek 

spasial. Untuk menerapkan dan mempermudah pelaksanaan pembelajaran 

geografi di tingkat pendidikan dasar, perlu adanya media pembelajaran 

berupa peta. Peta – peta tersebut berguna untuk mengimplementasikan 

konsep – konsep geografi pada siswa. Namun, penggunaan desain simbol 

haruslah sesuai dengan tingkat / jenjang kemampuan siswa. Geografi berpijak 

pada pandangan spasial, sehingga mengharuskan penggunaan peta sebagai 

visualisasi hasil kajian.  

  Dalam mewujudkan pembelajaran geografi yang ideal di Sekolah 

Dasar ( SD ) perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut : 

1. Guru geografi yang ideal 

Adapun syarat menjadi guru yang ideal bukan hanya sebatas memiliki 

ijasah yang sesuai di bidangnya ( geografi ), akan tetapi seorang guru 

geografi juga harus menguasai empat kompetensi guru sesuai amanat UU 

No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. 

Untuk mencapai hal tersebut guru hendaknya banyak membaca ataupun 

memperoleh berbagai macam wawasan informasi yang erat kaitannya 

dengan pembelajaran geografi di SD. 

2. Metode mengajar 

Metode mengajar hendaknya disesuaikan dengan tujuan capaian yang 

diinginkan pada SK / KD tersebut. Guru hendaknya bisa menggunakan 

metode konvensional( ceramah ) maupun metode non konvensional 

bergantung pada capaian pembelajaran yang tercantum dalam SK / KD. 

Peran aktif siswa dalam berpikir spasial juga sangat diperlukan. Guru 

hanyalah sebagai fasilitator saja. 

3. Media pengajaran geografi 

Media pengajaran geografi hendaknya dibuat semenarik mungkin dan 

disesuaikan dengan jenjang siswa SD. Media pengajaran geografi dapat 

berupa peta geografi, animasi, atlas, dan lain sebagainya 
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4. Evaluasi pengajaran geografi 

Guru geografi hendaknya melakukan evaluasi pengajaran geografi pada 

setiap KD dengan cara memberikan tugas kepada siswa, baik tugas 

individu maupun tugas kelompok.  

 

Adapun salah satu contoh penerapan pembelajaran geografi yang ideal dan 

seharusnya dilakukan oleh seorang guru geografi di SD kelas VI semester II  

adalah sebagai berikut : 

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 

Sumber : (BSNP : 2006) 

  Berdasarkan SK ( standar Kompetensi ) dan KD ( kompetensi 

dasar ) tersebut, hendaknya guru dapat memberikan materi tersebut dengan 

baik kepada siswanya melalui pendekatan spasial. Guru dapat mencari 

berbagai referensi yang erat kaitannya dengan  bencana alam dan mitigasi 

bencana tsunami di suatu wilayah. Tentu saja untuk memudahkan guru dalam  

memberikan materi tersebut perlu adanya media pembelajaran berupa peta 

geografi. Guru dapat menyiapkan peta, antara lain : peta Indonesia, peta 

daerah  rawan tsunami di Indonesia, peta daerah rawan tsunami di pulau 

Jawa. Dengan adanya peta, maka secara langsung maupun tidak langsung, 

seorang siswa akan berusaha mengembangkan penalaran gejala / peristiwa 

sebab dan akibat yang terjadi pada permukaan bumi dalam konteks keruangan 

yang erat kaitannya dengan peristiwa bencana alam. Desain simbol yang 

digunakan juga harus disesuaikan dengan jenjang kemampuan siswa SD. 

Simbol yang digunakan  dapat menggunakan simbol ikonik maupun simbolik. 

Guru juga dapat menayangkan gambar – gambar ataupun foto – foto 

mengenai peristiwa tsunami di suatu daerah. Selain itu, penggunaan media 

pembelajaran berupa animasi juga sangat diperlukan. Animasi bergerak 
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tersebut bertujuan agar siswa dapat tertarik untuk melihat fenomena – 

fenomena bencana alam, misalnya bencana alam tsunami. Maka seorang guru 

dapat menyiapkan / membuat animasi mengenai proses terjadinya tsunami, 

gejala – gejala yang ditimbulkan sebelum terjadinya tsunami, persebaran 

daerah rawan tsunami serta solusi / cara menghadapi bencana tersebut. 

Animasi tersebut hendaknya juga dibuat semenarik mungkin dan disesuaikan 

dengan kebutuhan minat siswa kelas SD. Animasi yang digunakan dapat 

berupa kartun ataupun animasi gerak mengenai proses terjadinya tsunami. 

Dalam membuat animasi, guru dapat membuat animasi sesuai ide ataupun 

kreatifitas guru tersebut. Siswa SD juga senang apabila mendengarkan cerita 

dari seorang guru. Guru hendaknya membawakan cerita sesuai masa kini dan 

disesuaikan dengan cerita anak – anak SD. Oleh karena itu dengan 

pembawaan cerita yang menarik mengenai tsunami serta didukung oleh 

animasi yang menarik serta peta yang sesuai maka diharapkan materi pokok 

sesuai tujuan SK maupun KD yang diharapkan dapat tersampaikan kepada 

siswa. Dengan adanya peta serta animasi dapat membantu siswa dalam 

mengungkap fenomena bencana alam secara spasial serta dapat memberikan 

solusi mengenai mitigasi bencana alam yang ditimbulkan. Siswa dapat 

berpikir spasial dan mengungkap fenomena bencana tersebut. Pengetahuan 

tentang peta dikembangkan dengan pendekatan spasial, maka penyajian peta 

akan menarik dan tidak membosankan. Oleh karena itu, pembelajaran IPS di 

SD hendaknya dipersiapkan lebih menarik, selalu dihubungkan dengan hal – 

hal konkret, serta penggunaan media pembelajaran berupa peta mutlak 

diperlukan oleh seorang guru dalam menyajikan materi yang disampaikan. 

Evaluasi pembelajaran baik berupa tugas individu maupun kelompok juga 

sangat diperlukan agar nantinya tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat 

tercapai. 

 Penyampaian materi haruslah sesuai kurikulum yang berlaku. 

Hendaknya kurikum serta bahan ajar yang digunakan haruslah sesuai dengan 

esensi geografi itu sendiri. Sumber dan bahan ajar yang digunakan haruslah 

mendukung sesuai dengan materi geografi yang disampaikan. Manajemen 

waktu guru dalam menyampaikan materi sangat diperlukan. Karena 
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terbatasnya alokasi waktu yang ada pada IPS, maka manajemen waktu juga 

sangat diprioritaskan sesuai dengan materi yang nantinya akan disampaikan. 

Idealnya alokasi waktu IPS sebanyak 3-4 kali per minggu dengan alokasi 

waktu 35 menit. Sehingga alokasi waktu yang diterapkan dapat optimal 

seperti halnya alokasi waktu pada mata pelajaran IPA, matematika, dan lain 

sebagainya. 

 Metode pembelajaran yang aktif juga sangat diperlukan. Guru hanya 

sebagai fasilitator saja, sedangkan siswa haruslah aktif dalam pembelajaran 

tersebut.  Meskipun pembelajaran geografi masuk dalam ranah IPS terpadu, 

namun pembahasan substansi IPS oleh geografi dapat dicirikan oleh 

pandangan spasialnya. Misalnya saja SK dan KD IPS kelas VI semester II : 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

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 

Sumber : (BSNP : 2006) 

 

 Untuk mengaplikasikan KD maupun SK tersebut dapat diaplikasikan 

dengan membahas fenomena persebaran kegiatan ekspor impor baik migas 

maupun non migas di Indonesia dengan menggunakan media peta ekspor 

impor migas dan nonmigas Indonesia ataupun kegiatan jual beli barang 

impor. Guru juga dapat membuat animasi berupa proses kegiatan jual beli 

eksport import di pelabuhan. Cerita mengenai kegiatan eksport import yang 

mudah ditangkap oleh siswa SD juga sangat diperlukan ataupun bukti foto – 

foto dan gmbar mengenai kegiatan ekspor impor di pelabuhan. Sehingga 

fenomena ekonomi sosial dapat dikaji dalam kajian ini. Konsep dasar pada 

materi tersebut menggunakan konsep dasar Economics, akan tetapi 

penyampaiannya dapat dilihat dari aspek spasialnya.  
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C. Penutup 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

geografi yang ideal pada tingkat pendidikan dasar ( SD ) hendaknya harus 

memberikan bekal kepada siswa untuk berpikir secara spasial. Penggunaan 

media pembelajaran berupa peta sangat diperlukan oleh seorang guru dalam 

menjembatani / mengkomunikasikan gagasan / informasi yang hendak 

disampaikan berkaitan dengan fenomena di mukabumi. Manajemen waktu, 

alokasi waktu, serta metode pembelajaran yang kreatif serta inovatif sangat 

diperlukan guna menunjang pembelajaran geografi yang ideal pada tingkat 

pendidikan dasar di Sekolah Dasar ( SD ). 
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