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Abstrak 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah, di antaranya adalah mengoptimalkan 
pemanfaatan media pembelajaran. Peta merupakan salah satu media pembelajaran 
yang memiliki kontribusi penting bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, 
khususnya dalam mata pelajaran IPS. Akan tetapi, selama ini penggunaan peta 
kurang menarik bagi siswa, bersifat hafalan, dan belum sampai pada tingkat 
penalaran. Dalam keadaan demikian, peningkatan pemahaman peta melalui 
pendekatan wilayah memungkinkan terciptanya penalaran yang bermakna, karena 
pendekatan wilayah mengkaitkan berbagai aspek kehidupan yang ada di wilayah 
secara mendalam yang merupakan kekhasan wilayah tersebut, dan mampu 
membentuk pengertian siswa secara terpadu mengenai suatu masalah secara 
kewilayahan. 

Kata kunci: geografi, sistem keruangan, peta topografi, pendekatan  wilayah, 

kompetensi geografi 
 

Abstract 

The one of effort to increase the quality of education is increasing the learning 
quality in school, among others is by maximizing in using of learning media. Map is 
represent one of learning media owning contribution to improving the learning quality 
in school, especially in subject of social studies. However, during the time usage of 
map lose looks to student, having the character of memorizing, and not yet come up 
to understanding level. In a state of that way, increasing of the students 
understanding of map through region approach should be able to create of 
meaningfull thinking, because the region approach can be correlate various life 
aspects that exist in region exhaustively is representing the specification of region, 
and able to build of integrated student understanding about problem regionally. 

Key words: geography, spatial system, topography map, regional approach, 
geographic competency. 
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Pendahuluan 
Seiring dengan perkembangan 

masyarakat dalam era informasi dan 

global, tuntutan kebutuhan akan perbaikan 

mutu pendidikan  pun semakin besar. 

Dalam konteks pendidikan dasar, 

perbaikan sistem pendidikan terus 

mengalami perbaikan dan penyempurnaan.  

Pendidikan dalam berbagai 

aspeknya diupayakan untuk selalu 
mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, dan diarahkan untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan yang 

berkembang di masyarakat. Pengembang-

an  kualitas  guru  pada jenjang pendidikan 
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dasar, khususnya pada satuan sekolah dasar 

telah dilakukan sejak tahun 1990an, 

melalui kerjasama antara Ditjen Dikti 

bekerjasama dengan Ditjen Dikdasmen, 

dalam bentuk penyelenggaraan program D-

II PGSD dan program S-1 PGSD, baik 
dalam bentuk pre-service training maupun 

in-service training. Tujuannya adalah 

untuk memberikan kesempatan secara 

merata kepada para guru SD yang tersebar 

di seluruh pelosok tanah air untuk 

meningkatkan kualifikasi akademik dan 

profesional para guru SD. Hingga saat ini, 

telah banyak guru SD yang sudah 

menyelesaikan program D-II PGSD dan  S-

1 PGSD.  

Dalam bidang kurikulum, saat ini 

di SD mulai diujicobakan kurikulum baru 
yang dikenal sebagai “Kurikulum Berbasis 

Kompetensi” (KBK). Dalam kurikulum 

tersebut, proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar (SD) lebih dirorientasikan pada 

upaya memberikan pengalaman secara 

otentik kepada siswa untuk mencapai 

kompetensi-kompetensi tertentu. 

Pembelajaran diarahkan pada terjadinya 

penghayatan terhadap pengalaman siswa 

ketika berhubungan dan berinteraksi 

dengan lingkungannya. Agar tercipta 
pembelajaran yang demikian, diperlukan 

keterampilan guru dalam menggunakan 

strategi dan pendekatan yang tepat, serta 

kemampuan menggunakan berbagai sarana 

pendukung. Untuk itu, idealnya guru dapat 

menciptakan kondisi pembelajaran dengan 

sarana dan fasilitas yang memadai, seperti 

penggunaan media yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Akan tetapi, pembenahan kualitas 

praktik pendidikan, khususnya kualitas 

pembelajaran di SD masih perlu terus 
dilakukan. Dalam pembelajaran IPS, 

misalnya, penggunaan media peta kurang 

bisa menarik minat siswa untuk belajar, 

pembelajaran masih bersifat hafalan 

sehingga siswa belum tahu benar tentang 

peta. Pada umumnya, dalam pembelajaran 

IPS, guru 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 (Pelly dalam 

Al-Muchtar, 1991). Situasi pembelajaran 

yang demikian, tentu akan mengakibatkan 
siswa cenderung pasif, kurang bernalar dan 

kurang dapat mengembangkan konsep-

konsep yang ada dalam peta dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

melalui pemanfaatan media peta adalah 

berdasarkan pendekatan wilayah (regional 

approach). 

 

Karakteristik IPS-Geografi di Sekolah 

Dasar 

 Berbeda dengan kurikulum IPS-

SD sebelumnya (1984—1999) yang hanya 

memuat kajian tentang isu-isu sosial dari 

perspektif sosiologi, geografi, ekonomi, 

dan sejarah; kurikulum IPS-SD 2004 juga 

menambahkan kajian tentang isu-isu 

kewarganegaraan (Depdiknas, 2003; 2003). 

Perbedaan ini juga berimplikasi terhadap 

perubahan hakikat dan tujuan IPS-SD. 

Tulisan ini hanya akan memfokuskan pada 

kajian tentang IPS-SD--khususnya 
geografi--berdasarkan kurikulum 2004. 

Secara keilmuan, Geografi 

didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang 

lingkungan atau kewilayahan dalam 

konteks keruangan (Sumaatmadja, 2004). 

Kata kunci dalam definisi tadi adalah: (1) 

fenomena geosfer; (2) sudut pandang 

lingkungan atau kewilayahan; dan (3) 

konteks keruangan. Sedangkan geografi 

sebagai bagian IPS-SD hakikatnya adalah 
mata pelajaran yang berupaya untuk: (1) 

mengembangkan pemahaman siswa 

tentang bagaimana individu dan kelompok 

hidup bersama dan berinteraksi dengan 

lingkungannya dalam suatu kesatuan ruang 

geografis; (2) membimbing siswa untuk 

mengembangkan rasa bangga terhadap 

warisan budaya yang positif, dan kritis 
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terhadap yang negatif dalam konteks 

keruangan; (3) memiliki kepedulian 

terhadap kelanggengan ruang ekologis; (4) 

mendorong siswa untuk secara aktif untuk 

menelaah interaksi antara manusia dan 

lingkungan, memahaminya, dan membantu 
meningkatkan kualitas kehidupan di 

lingkungannya, kini dan pada masa datang, 

dan (5) menelaah gejala-gejala lokal, 

nasional, regional dan global dalam 

konteks keruangan dengan memanfaatkan 

keterampilan-keterampilan dasar geografis 

(Depdiknas, 2002). 

Tentang tujuan Geografi dalam 

konteks IPS, kurikulum IPS-SD 2004 tidak 

jelas dan eksplisit menyatakan. Akan 

tetapi, peran dan kontribusi Geografi dalam 

pencapaian tujuan utuh IPS-SD adalah 
mengembangkan “kemampuan khusus 

geografi” (specific competencies of 

geography), meliputi kemampuan 

mengembangkan pemahaman tentang: (1) 

gejala alam dan kehidupan; (2) menerapkan 

pola berpikir keruangan dalam memahami 

gejala alam dan kehidupan manusia; (3) 

mengembangkan keterampilan mengelola 

sumber daya dan kesejahteraan; (4) 

berempati dalam membangun pola 

interaksi dan beradaptasi dengan 
lingkungan alam, sosial, dan budaya; dan 

(5) menumbuhkan kesadaran terhadap 

perubahan lingkungan, dan cinta tanah air; 

melalui pemahaman tentang konsep-konsep 

dasar geografi (Depdiknas, 2002; 2003).  

Dengan demikian, secara 

konseptual, geografi di dalam konteks IPS-

SD pada dasarnya bertujuan untuk 

mengembangkan “kompetensi keruang-

an/spasial” atau “keterampilan geogra-

fi”, dan  “kesadaran keruangan/spasial” 

atau “kesadaran geografis”. Dalam 
pelajaran PIPS-SD kompetensi geografis 

ini mulai diajarkan sejak kelas III. Secara 

umum kemampuan spasial terdiri dari 

kemampuan: (1) ruang geografis, yang 

berkaitan dengan pemetaan (tempat, lokasi, 

daerah, dsb); dan (2)  ruang historis, yang 

berkaitan dengan tempat, lokasi, daerah 

dalam suatu peristiwa bersejarah atau 

peninggalan-peninggalan bersejarah; (3)  

ruang ekonomis, yang berkaitan dengan 

tempat, lokasi, daerah terjadinya berbagai 

aktivitas ekonomi; (4)  ruang budaya 

(geografi budaya), yang berkaitan dengan 

tempat, lokasi, daerah budaya lokal, 
nasional, dan internasional; dan ruang 

sosial, yang berkaitan dengan interaksi 

sosial antar manusia dalam konteks 

keruangan (Farisi, 2005). Sedangkan 

kesadaran geografis berkaitan dengan 

kemampuan siswa memikirkan setiap 

pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakannya 

dalam konteks relasi dan paradigma 

keruangan tempat dirinya berada dan 

menjalani kehidupan personal dan sosial, 

berdasarkan pemahamannya terhadap 

berbagai aspek pengetahuan geografis. 
Kompetensi-kompetensi geografis 

tadi, di dalam kurikulum SD tahun 2004, 

diklasifikasi lagi menjadi tiga, yakni: (1) 

standar kompetensi lintas kurikulum; (2) 

standar kompetensi bahan kajian, dan (3) 

standar kompetensi matapelajaran. Standar 

kompetensi lintas kurikulum aspek geografi 

adalah: (1) memahami dan menghargai 

lingkungan fisik; dan (2) berpartisipasi, 

berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam 

masyarakat dan budaya global berdasarkan 
pemahaman konteks geografis. Standar 

kompetensi bahan kajian geografi adalah 

kemampuan memahami fakta, konsep, dan 

generalisasi tentang manusia, tempat, dan 

lingkungan dan menerapkannya untuk: (a) 

menganalisis proses kejadian, interaksi dan 

saling ketergantungan antara gejala alam 

dan kehidupan di muka bumi dalam 

dimensi ruang dan waktu; dan (b) terampil 

dalam memperoleh, mengolah, dan 

menyajikan informasi. Sedangkan standar 

kompetensi matapelajaran geografi, 
diklasifikasi sesuai dengan kelas SD, yaitu: 

kemampuan berinteraksi di lingkungan 

rumah (kelas I); kemampuan memelihara 

lingkungan (kelas II); kemampuan 

memahami kenampakan lingkungan (kelas 

III); kemampuan memahami persebaran 

sumber daya alam (kelas IV); kemampuan 

memahami keragaman kenampakan alam; 
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wawasan nusantara, dan penduduk (kelas 

V); dan kemampuan memahami 

kenampakan alam dunia (kelas VI). Setiap 

standar kompetensi matapelajaran, dirinci 

lagi dalam kompetensi-kompetensi dasar, 

hasil belajar, indikator, dan materi seperti 
dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1 

Kompetensi Dasar, Hasil Belajar, dan 

Indikator IPS-Geografi  

Kelas III SD 

 
Klas kompetensi 

dasar 
hasil belajar indikator 

III • Kemampuan 
memahami 
denah dan 
pemanfaatan
nya  

• Menjelaskan 
letak ruang 
gedung 
sekolah 
pada denah 

• Membuat 
denah 
sekolah dan 
lingkungan 
sekitar  

• Membuat mata 
angin 

• Menggunakan 
denah sekolah 
untuk mencari 
suatu objek 
tempat di 
lingkungan 
sekolah 

• Memberi contoh 
pemanfaatan 
denah dalam 
kehidupan sehari-
hari 

• Membuat denah 
sekolah dilengkapi 
dengan rencana 
penghijauan 
sekolah  

(Depdiknas, 2003) 

 

Peta sebagai Media Utama Pembelajar-

an IPS-Geografi 

Setiap makhluk memiliki kesadar-

an akan keadaan sekitarnya (sense of 

environment), apalagi manusia yang 

tingkatan otaknya lebih tinggi dari makhluk 

di dunia. Bukti-bukti adanya kesadaran 

yang kemudian membentuk pencitraan 
mental (mental imagery) telah banyak 

ditemukan. Aspek penting dari pencitraan 

mental tersebut adalah penyusunan objek-

objek secara keruangan (spatial 

arragement of objects). Tampaknya, sudah 

menjadi naluri manusia untuk 

menggambarkan dalam kesadaran 

mentalnya segala objek yang dilihatnya dan 

disusun berdasarkan keruangan. 

Pencitraan mental secara 

keruangan dalam kesadaran mental 

manusia--lazim disebut ‘peta mental’ 
(mental map)--merupakan suatu peta di 

mana benda-benda atau objek diletakkan 

dalam lokasi relatifnya. Tentu saja peta-

peta semacam itu amat unik sifatnya bagi 

setiap individu. Apabila seseorang 

menjelaskan suatu peta mentalnya kepada 

orang lain maka dapat diduga bahwa 
penjelasannya akan membangkitkan kurang 

lebih gambaran yang sama pada orang 

yang diberi penjelasan tersebut. 

Oleh sebab itu, peta sesungguhnya 

bukan sesuatu yang asing bagi setiap 

manusia, termasuk siswa SD, dan 

dipandang sebagai salah satu media penting 

untuk mengembangkan kompetensi-

kompetensi keruangan atau geografi pada 

diri siswa SD, khususnya dalam 

membelajarkan aspek keruangan dari suatu 

daerah dalam pembelajaran IPS-Geografi. 
Peta merupakan media yang 

sangat penting karena dengan peta dapat 

ditunjukkan seluruh kenampakan muka 

bumi, menunjukkan hubungan timbal balik 

dari pola permukaan bumi secara luas serta 

generalisasinya. Mengembangkan pema-

haman konsep ruang, bagaimanapun harus 

menggunakan denah, atlas, peta, globe. 

Dari peta siswa dapat mengetahui kondisi 

masa lalu dan masa sekarang, sehingga 

dapat memprediksi kondisi yang akan 
datang. Melalui pemahaman peta yang baik 

siswa juga dapat membaca peta, 

menafsirkan peta dengan sedikit mungkin 

kesalahan. Oleh sebab itu, guru harus 

mengusahakan agar anak mudah 

memahami peta, bernalar, dan menjadikan 

peta merupakan sumber informasi. Peta 

juga sangat memungkinkan guru mampu 

menghubungkan peristiwa-peristiwa atau 

gejala-gejala alam yang terjadi pada suatu 

wilayah atau antarwilayah, sehingga siswa 

terbiasa berpikir sebab akibat dan mampu 
memecahkan masalah.  

Secara umum, peta dapat diartikan 

sebagai penggambaran dua dimensi--pada 

bidang datar--keseluruhan atau sebagian 

dari permukaan bumi yang diproyeksikan 

dengan perbandingan/skala tertentu. Peta 

dapat dibedakan dari segi fungsi dan 

kegunaannya, di antaranya: peta sumber 
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daya alam, peta wilayah, peta geologi, peta 

litologi, peta wisata, peta wilayah waktu, 

peta meteorologi dan geofisika, peta flora 

dan fauna, peta topografi, dll. 

Sesuai dengan karakteristik peta 

sebagai media, persamaan dan perbedaan 
gejala alam dapat digambarkan dalam peta. 

Segala gejala geografis di permukaan bumi 

dapat ditelaah dengan menggunakan peta. 

Demikian juga, semua persebaran gejala 

alam dan sosial dapat dipetakan. Fungsi 

peta dalam hal ini sebagai alat untuk 

memberikan informasi pokok aspek 

keruangan tentang karakter dari suatu 

daerah. Selanjutnya, untuk keperluan ilmu 

pengetahuan, peta geografis, gejala alam, 

maupun gejala sosial dapat dianalaisis. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
peta memiliki fungsi yang sangat strategis 

dalam pembelajaran IPS.  

Untuk dapat membaca peta 

dengan benar diperlukan pengetahuan dan 

keterampilan yang khusus. Agar media 

peta dapat berfungsi secara maksimal, 

maka pembelajaran IPS dengan 

menggunakan media peta perlu 

diefektifkan. Untuk itu, guru idealnya 

menguasai bagaimana menggunakan media 

peta dengan baik dan benar. Dengan 
demikian, diharapkan pembelajaran IPS 

menjadi pembelajaran yang menarik bagi 

siswa, dan pada gilirannya pemahaman 

mereka tentang wilayah semakin 

meningkat. 

Jika dikaitkan dengan sudut 

tinjauan perkembangan anak, siswa usia 

SD berada dalam rentang usia 7-14 tahun. 

Secara konseptual, rentang usia tersebut 

termasuk ke dalam kategori tahap 

perkembangan operasional konkret dan 

operasi formal (Piaget dalam Surya, 2004). 
Secara umum anak usia tersebut cara 

belajarnya didasari oleh perkembangan 

berpikir yang bersifat konkret operasional, 

artinya anak mampu melakukan proses 

berpikir pada taraf konkret. Pada tahap ini 

anak sudah dapat melakukan tugas-tugas 

belajar untuk hal-hal yang bersifat konkret 

(Wardani, 2000). Dengan demikian 

konsep-konsep yang dipelajari anak 

hendaknya disertai dengan hal-hal yang 

bersifat kongkret melalui contoh, 

demostrasi atau peraga yang lain. Peta 

dalam hal ini merupakan salah satu peraga 

yang dapat memberikan gambaran konkret 
tentang gejala-gejala alam.  

Berpijak pada karakteristik siswa 

SD tersebut, dalam konteks pembelajaran 

IPS, guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan mendemonstrasikan kemam-

puan khusus. Dalam pedoman Alat 

Penilaian Kemampuan Guru 2 (APKG 2) 

pun ada disebutkan kemampuan khusus 

yang harus ditampilkan guru ketika 

mengajarkan mata pelajaran IPS yang 

memerlukan kemampuan menggunakan 

peta, yakni mengembangkan pemahaman 
konsep ruang . 

Dari analisis dokumen kurikulum 

IPS-SD tahun 2004, pengembangan 

kompetensi keruangan atau geografi 

melalui pemanfaatan peta baru dimulai di 

kelas IV. Sedangkan di kelas-kelas 

sebelumnya baru dikenalkan tentang: ruang 

dan fungsinya (kelas I); lingkungan alam 

dan buatan  di sekitar rumah (kelas II); 

denah dan manfaatnya, dan kenampakan 

alam dan buatan di lingkungan sekitar 
(kelas III). Akan tetapi, di dalam kurikulum 

IPS-SD kelas IV s.d VI pun, pemanfaatan 

peta juga belum mencakup seluruh materi 

atau bahan kajian IPS, sekalipun hal itu 

sangat dimungkinkan. Pemanfaatan peta 

dari kelas IV s.d VI hanya berkenaan 

dengan bahan kajian tentang sumber daya 

alam, kenampakan alam atau wilayah, 

persebaran suku bangsa, cuaca/iklim, 

wilayah waktu, persebaran flora/fauna, 

wilayah laut teritorial, persebaran gejala 

alam. Sementara pemanfaatan peta untuk 
bahan kajian aspek-aspek ekonomi, 

sejarah, dan sosial tidak eksplisit 

dicantumkan. Menurut Mulyadi (2004) 

peta sangat bermanfaat untuk: (1) 

menunjukkan letak geografis dan 

astronomis suatu wilayah, negara atau 

benua, (2) menunjukkan keadaan fisik 

suatu wilayah atau negara, misalnya 
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keadaan iklim, flora dan fauna, (3) 

memberikan informasi keadaan sosial 

ekonomi, misalnya persebaran penduduk 

dan persebaran barang tambang, dan (4) 

memberikan informasi tentang keadaan 

budaya, misalnya persebaran candi-candi, 
benda-benda bersejarah dan sebagainya. 

Dari kajian kurikulum IPS-SD 

tahun 2004, juga teridentifikasi setidaknya 

ada 30 jenis tema peta yang seharusnya 

sudah dikenalkan kepada siswa. Dilihat 

dari frekuensinya, kemungkinan 

pencapaian kompetensi atau ketrampilan 

geografis siswa SD sesungguhnya 

dipandang sangat memadai untuk 

memahamkan siswa SD tentang peta dan 

berbagai fungsinya. Ketidaktegasan 

pencantuman pemanfaatan peta pada 
bahan-bahan kajian tertentu, maksimalisasi 

peta sebagat media dan sumber belajar IPS 

tidak mungkin tercapai. Selain itu, 

kecenderungan guru SD tidak 

memanfaatkan peta dalam pembelajaran, 

juga merupakan faktor lain rendahnya 

pemanfaatan dan pemahaman peta oleh 

siswa, dan berakibat tidak tercapainya 

tujuan utuh pembelajaran geografi dan IPS-

SD. 

Tabel berikut menyajikan 
pemanfaatan peta untuk bahan-bahan 

kajian budaya, sumber daya, dan 

lingkungan alam.  

 

Tabel 2 

Peta dan Pemanfaatannya dalam 

Pencapaian Kompetensi IPS-Geografi SD 

 
Klas Tema peta kompetensi dasar 

geografi 
Manfaat peta 

•  Peta  sumber 
daya alam 

• menunjukkan jenis 
dan persebaran 
sumber daya alam  

•  menunjukkan 
persebaran sumber 
daya alam 

IV 

• peta 
lingkungan 
setempat 

• menggambar peta 
lingkungan 
setempat 
(kabupaten/kota, 
provinsi) 

•  menggunakan 
simbol dan tema 
tertentu dalam peta 

• menggunakan skala 
peta untuk 
menghitung jarak 
tempat 

•  menggunakan 
garis-garis koordinat 
untuk memperbesar 
dan memperkecil 
peta 

• Peta 
persebaran 
suku bangsa 

• Mendeskripsikan 
keanekaragaman 
suku bangsa di 
Indonesia 

• menemutunjukkan 
persebaran daerah 
asal suku bangsa di 
Indonesia 

•  Peta 
Indonesia 
(cuaca/iklim, 
flora/fauna,  

• Kemampuan 
memahami 
keragaman 
kenampakan alam 
dan buatan di 
Indonesia 

• menggunakan 
simbol untuk 
menggambar peta 
Indonesia.  

• Mengidentifikasi 
ciri-ciri 
kenampakan alam 
wilayah Indonesia. 

• menemutunjukkan 
pada peta 
persebaran flora 
dan fauna di 
berbagai wilayah 
Indonesia. 

• mengidentifikasi 
ciri dan sifat 
cuaca/iklim di 
wilayah Indonesia.  

• menjelaskan 
perubahan 
cuaca/iklim dan 
dampaknya 
terhadap aktivitas 
masyarakat 
setempat. 

• Peta provinsi • Kemampuan 
memahami 
perubahan wilayah 
di Indonesia 

• menceritakan 
perkembangan 
jumlah 
provinsiprovinsi di 
Indonesia 

• menemutunjukkan 
letak dan nama 
provinsi-provinsi di 
Indonesia. 

• Peta wilayah 
laut teritorial 
Indonesia 

• Mendeskripsikan 
perubahan wilayah 
laut teritorial 
Indonesia 

•  menemutunjukkan 
wilayah aut teritorial 
Indonesia. 

• Peta wilayah 
waktu 

• Kemampuan 
menggunakan 
peta/atlas/globe 
dan media lainnya 
untuk mencari 
informasi 
keruangan melalui 
peta/atlas/globe. 

•  menjelaskan 
pembagian wilayah 
waktu di Indonesia  

• mengidentifikasi 
kenampakan alam 
utama di berbagai 
wilayah di 
Indonesia 

V 

• peta 
persebaran 
gejala alam 

• Menemutunjukkan 
letak gejala alam 
dari berbagai media 

•  Menjelaskan letak 
pada 
peta/atlas/globe 
tentang gejala alam 
mutakhir 

VI • peta 
kenampakan 
alam dunia 

• Kemampuan 
menggeneralisasi 
kenampakan alam 
dunia melalui kajian 
peta 

•  menunjukkan nama 
dan letak benua, 
samudera, ciri khas 
beberapa negara 
besar di setiap 
benua. 

•  mengidentifikasi 
ciri-ciri utama 
kenampakan alam 
dan kenampakan 
buatan dunia yang 
terkenal 

•  menceritakan 
perkembangan 
negara-negara di 
setiap benua di 
dunia 

(Depdiknas, 2003) 
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Pendekatan Wilayah (Regional 

Approach)  

Wilayah atau “region” adalah 

suatu daerah yang memiliki karakteristik 

tertentu yang membedakan diri dengan 

wilayah lain yang ada disekitarnya. Region 

ini merupakan wilayah geografi yang 

bervariasi ukurannya. Karakter terpenting 

yang harus dimiliki suatu region adalah 

homogenitas yang khas, dapat berupa 

aspek fisik maupun kultural seperti 

kesamaan kegiatan ekonomi, bentuk hasil 

kebudayaan, bentuk pemerintahan, 

kesamaan iklim, kesamaan permukaan 

tanah dan lain-lain. 

Pendekatan wilayah (region 

approach) adalah pendekatan yang 

digunakan dalam pembelajaran mengenai 
suatu wilayah ditinjau dari berbagai aspek 

kehidupan yang ada di suatu wilayah 

secara mendalam yang merupakan 

kekhasan wilayah tersebut sehingga dapat 

dibedakan dengan wilayah lain (Ischak, 

2002). Pendekatan wilayah sering 

dikontraskan dengan ‘pendekatan 

sektoral’ (sectoral approach), yang hanya 

mengenalkan suatu wilayah ditinjau dari 

satu aspek atau sektor kehidupan yang ada 

dalam suatu wilayah.  
Pendekatan wilayah, lebih 

memungkinkan memberikan pengertian 

secara terpadu kepada siswa mengenai 

suatu masalah dari sisi kewilayahan. Hal 

ini sangat cocok dengan karakteristik siswa 

SD yang masih “berpikir holistik” 

(hollistic thinking).  

Dalam berbagai kepentingan 

(ekonomi, sosial, politik, pendidikan, 

kemanusiaan, dll) pendekatan wilayah 

sudah banyak digunakan, dan menunjukkan 

tingkat keberhasilan yang lebih tinggi 
daripada pendekatan wilayah, karena 

pendekatan wilayah memberikan gambaran 

lengkap dan utuh berkaitan dengan ikhwal 

suatu wilayah dan kaitan antarwilayah 

dengan segala variasinya.  

Karenanya, untuk memahamkan 

peta dan mengembangkan kompetensi 

keruangan/spasial kepada siswa SD, 

penggunaan peta berdasarkan pendekatan 

wilayah sangat penting dibandingkan 

dengan menggunakan peta yang lazim 

digunakan di sekolah selama ini.  

Salah satu jenis peta yang dibuat 

berdasarkan pendekatan wilayah adalah 
“peta topografi”, yang lazim digunakan 

untuk keperluan pelayaran/ navigasi atau 

kegiatan alam bebas.   

 

Gambar 1 

Peta Topografi 

 

 
 

Etimologi kata ‘topografi’ 

(topography) dari bahasa yunani, ‘topos’ 

yang berarti tempat dan ‘graphi’ yang 

berarti menggambar. Secara semantik, peta 

topografi dapat diartikan sebagai peta yang  

mencitrakan dan memberikan informasi 

tentang bentuk relief bumi yang 
berketinggian sama dari permukaan laut 

yang digambarkan dalam bentuk ‘garis-

garis kontur’ (contour lines) atau ‘garis 

ketinggian’ (Rostianingsih, Gunadi, 2005). 

Dengan kata lain, garis kontur atau garis 

ketinggian adalah gambaran bentuk 

permukaan bumi pada peta topografi. Satu 

garis kontur mewakili satu ketinggian.  

Pencitraan permukaan bumi 

sebagai suatu bidang lengkung yang tak 

beraturan, dalam bentuk ‘garis-garis 
kontur’ tersebut, lebih menungkinkan 

memberikan pemahaman tentang  

hubungan-hubungan geografis antara titik 

satu dengan titik lainnya di permukaan 

bumi, hal mana sulit untuk ditentukan 

dengan menggunakan peta biasa. Selain itu, 
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peta topografi juga mampu menyajikan 

informasi penting untuk berbagai 

keperluan, baik untuk pembangunan fisik 

maupun penelitian ilmiah (Subagio, 2003). 

Peta topografi dibuat berdasarkan 

pada aplikasi data magnet, hasil dari 
pengamatan terhadap ‘medan magnet 

bumi’ (geomagnetic field) yang meliputi: 

(1) pengamatan Variasi Magnet Bumi 

Harian, yang didasarkan pada besaran 

medan magnet bumi yang terdiri dari 

komponen Horizotal (H), Vertical (V), total 

(F) dan deklinasi (D) yang selalu berubah 

tergantung dengan kondisi sunspot. Dalam 

pembuatan peta topografi skala besar harus 

dicantumkan notasi deklinasi magnet di 

setiap lembar peta.; (2) pengukuran medan 

magnet bumi secara absolut, yang 
diperlukan untuk mengkalibrasi pengamat-

an variasi medan magnet bumi harian 

(Anonima, tt). 

Dibandingkan jenis peta yang lain, 

peta topografi lebih mudah dan menarik 

untuk dibaca, juga praktis untuk disimpan 

dalam almari/tas dan mudah dibawa ke 

lapangan, serta harganya relatif murah. 

Informasi topografi yang terdapat pada peta 

topografi dapat digunakan untuk membuat 

model tiga dimensi dari permukaan tanah 
pada peta tersebut. Dengan model tiga 

dimensi maka objek pada peta dilihat lebih 

hidup seperti pada keadaan sesungguhnya 

di alam, sehingga untuk menganalisa suatu 

peta topografi dapat lebih mudah dilakukan 

(Rostianingsih, Gunadi, & Handoyo, 

2005). 

Walaupun demikian, peta 

topografi dapat pula menjadi sumber 

kesalahan, misalnya karena kesalahan 

dalam menafsirkan data-data yang tersaji di 

peta, sehingga berakibat fatal bagi pembaca 
peta. Untuk mengatasi permasalan tersebut, 

pengetahuan peta wajib dimiliki oleh setiap 

pengguna peta. Pengetahuan yang luas 

tentang peta diharapkan lebih 

memungkinkan pengguna peta dapat 

memanfaatkan semua informasi yang 

tersaji di dalam sebuah peta. 

Membaca peta dapat diartikan 

sebagai upaya mempelajari atau 

mengetahui medan (kenampakan-

kenampakan yang ada dipermukaan bumi) 

secara grafis, melalui simbol-simbol yang 

ada dalam peta (Sutanto & Parmadi, 1978). 
Sedangkan menafsirkan peta merupakan 

upaya lebih lanjut setelah membaca peta, 

yakni berdasarkan kenampakan-

kenampakan yang dibaca dari peta, 

dianalisis baik satu persatu maupun dalam 

hubungannya satu dengan yang lain 

kemudian digali kenampakan yang 

mungkin atau paling mungkin. Jadi antara 

membaca peta dan menafsir peta ini dapat 

dibedakan dengan tegas, akan tetapi di 

dalam praktiknya, membaca peta dan 

menafsir peta merupakan suatu rangkaian 
yang tidak dapat dipisahkan, sebab akan 

tidak lengkap dan tidak berarti kalau 

membaca peta tidak disertai penafsiran 

sekaligus.  

 

Merancang Pembelajaran IPS-Geografi 

melalui Pemanfaatan Peta Topografi 

 Oleh karena peta merupakan 

teknik komunikasi yang menggunakan 

teknik grafis dalam mengkomunikasikan 

informasi, dan untuk efisiensinya kita harus 
mempelajari dengan baik atribut/elemen-

elemen dasar dari sebuah peta. Siswa pun 

harus dibimbing bagaimana memahami 

peta dengan baik sehingga IPS-SD menjadi 

bahan-bahan kajian menarik dan bukan 

sekedar hafalan saja. 

Atribut atau elemen-elemen dasar 

dari sebuah peta yang perlu diperhatikan 

dalam pemanfaatan peta--khususnya peta 

topografi--untuk kepentingan pembelajaran 

IPS-Geografi, adalah (Anonimb. tt.):  

 

Judul Peta  
Judul peta ada dibagian tengah atas. 

judul peta menyatakan lokasi yang 

ditunjukkan oleh peta yang 

bersangkutan, sehingga lokasi yang 

berbeda akan mempunyai judul yang 

berbeda pula  
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Keterangan Pembuatan  
Keterangan pembuatan merupakan 

informasi mengenai pembuatan dan 

instansi pembuat. Dicantumkan di 

bagian kiri bawah dari peta. 
Nomor Peta (Indeks Peta) 
Nomor peta biasanya dicantumkan 

diselah kanan atas peta. Selain sebagai 

nomor regisrtasi dari badan pembuat, 

nomor peta juga berguna sebagai 

petunjuk jika kita memerlukan peta 

daerah lain disekitar suatu daerah yang 

terpetakan. Biasanya di bagian bawah 

disertakan pula lembar derajat yang 

mencantumkan nomor-nomor peta 

yang ada disekeliling peta tersebut.  

 

Pembagian Lembar Peta  
Adalah penjelasan nomor-nomor peta 

lain yang tergambar di sekitar peta 

yang digunakan, bertujuan untuk 

memudahkan penggolongan peta bila 

memerlukan interpretasi suatu daerah 

yang lebih luas.  

 

Koordinat Peta  
Koordinat adalah kedudukan suatu 

titik pada peta. Koordinat ditentukan 

dengan menggunakan sistem sumbu, 
yaitu garis-garis yang saling 

berpotongan tegak lurus. Sistem 

koordinat yang resmi dipakai ada dua, 

yaitu :  

1. Koordinat Geografis  

Sumbu yang digunakan adalah 

garis bujur (bujur barat dan bujur 

timur) yang tegak lurus terhadap 

katulistiwa, dan garis lintang (lintang 

utara dan lintang selatan) yang sejajar 

dengan katulistiwa. Koodinat geografis 

dinyatakan dalam satuan derajat, 
menit, dan detik.  

2. Koordinat Grid  

Dalam koordinat grid, kedudukan 

suatu titik dinyatakan dalam ukuran 

jarak terhadap suatu titik acuan. Untuk 

wilayah Indonesia, titik acuan nol 

terdapat disebelah barat Jakarta (60 

derajat LU, 68 derajat BT). Garis 

vertikal diberi nomor urut dari selatan 

ke utara, sedangkan garis horizontal 

diberi nomor urut dari barat ke timur.  

Sistem koordinat mengenal penomoran 

dengan 6 angka, 8 angka dan 10 

angka. Untuk daerah yang luas dipakai 
penomoran 6 angka, untuk daerah 

yang lebih sempit digunakan 

penomoran 8 angka dan 10 angka 

(biasanya 10 angka dihasilkan oleh 

GPS).  

3. Koordinat Lokal  
Untuk memudahkan membaca 

koordinat pada peta yang tidak ada 

grid-nya, dapat dibuat garis-garis 

faring seperti grid pada peta. 

Skala bilangan dari sistem koordinat 

geografis dan grid terletak pada tepi 
peta. Kedua sistern koordinat ini 

adalah sistem yang berlaku secara 

internasional. Namun dalam 

pembacaan sering membingungkan, 

karenanya pembacaan koordinat dibuat 

sederhana atau tidak dibaca 

seluruhnya. Misalnya: 72100 mE 

dibaca 21, 9° 9700 mN dibaca 97, dan 

lain-lain. 
 

Skala Peta 
Skala peta adalah perbandingan antara 

jarak pada peta dengan jarak 

horizontal di lapangan. Ada dua 

macam cara penulisan skala, yaitu :  

1. Skala angka, contoh : 1:25.000 

berarti 1 cm jarak dipeta = 25.000 

cm (250 m) jarak horizontal di 

medan sebenarnya.  

2. Skala garis, contoh: berarti tiap 

bagian sepanjang blok garis 

mewakili 1 km jarak horizontal. 

 
Gambar 2 

Skala Peta 
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Legenda Peta 
Legenda peta biasanya disertakan pada 

bagian bawah peta. Legenda ini 

memuat simbol-simbol yang dipakai 

pada peta tersebut, yang penting 

diketahui : triangulasi, jalan setapak, 
jalan raya, sungai, pemukiman, ladang, 

sawah, hutan dan lainnya.  

 

Gambar 3: Legenda Peta 

 
 
Di Indonesia, peta yang umumnya 

digunakan adalah peta keluaran 

Direktorat Geologi Bandung, 

kemudian peta dari Jawatan Topologi, 

atau yang sering disebut peta AMS 
(American Map Service) dibuat oleh 

Amerika dan rata-rata dikeluarkan 

pada tahun 1960. Peta AMS biasanya 

berskala 1:50.000 dengan interval 

kontur (jarak antar kontur) 25 m. 

Selain itu ada peta keluaran 

Bakosurtanal (Badan Koordinasi 

Survey dan Pemetaan Nasional) yang 

lebih baru, dengan skala 1:50.000 atau 

1:25.000 (dengan interval kontur 

12,5m). Peta keluaran Bakosurtanal 
biasanya berwarna.  

 

Tahun Peta  
Peta juga memuat keterangan tentang 

tahun pembuatan peta tersebut, 

semakin baru tahun pembuatannya, 

maka data yang disajikan semakin 

akurat. 

Arah Peta  
Yang perlu diperhatikan adalah arah 

Utara Peta. Cara paling mudah adalah 

dengan memperhatikan arah huruf-

huruf tulisan yang ada pada peta. Arah 

atas tulisan adalah Arah Utara Peta. 
Pada bagian bawah peta biasanya juga 

terdapat petunjuk arah utara. Pada peta 

topografi terdapat tiga arah utara yang 

harus diperhatikan sebelum 

menggunakan peta, karena tiga arah 

utara tersebut tidak berada pada satu 

garis. Tiga arah utara tersebut adalah:  

1. Utara sebenarnya/True North diberi 

simbol * (bintang), yaitu utara yang 

mengarah pada kutub utara bumi.  

2. Utara Peta/Map North atau Grid 

Nort diberi simbol GN, yaitu arah 
utara yang terdapat pada peta. Arav 

Utara Peta ini sejajar dengan garis 

jala vertikal atau sumbu Y, dan 

hanya ada di peta. Kutub utara 

magnetis bumi letaknya tidak 

bertepatan dengan kutub utara bumi.  

3. Utara Magnetis/Magnetic North, 

diberi simbol T (anak pariah 

separuh), yaitu utara yang ditunjuk 

oleh jarum magnetis kompas, dan 

letaknya tidak tepat di kutub   utara 
bumi. Utara magnetis selalu 

mengalami perubahan tiap tahunnya 

(ke Barat atau ke Timur) 

dikarenakan oleh pengaruh rotasi 

bumi. Hanya ada di medan. 

Karena pengaruh rotasi bumi, letak 

kutub magnetis bumi bergeser dari 

tahun ke tahun. Oleh karena itu, 

untuk keperluan yang menuntut 

ketelitian perlu dipertimbangkan 

adanya iktilaf (deklinasi) peta, 

iktilaf magnetis, iktilaf peta 
magnetis, dan variasi magnetis.  

Deklinasi Peta adalah beda sudut 

antara sebenarnya dengan utara 

peta. Ini terjadi karena perataan 

jarak paralel garis bujur peta bumi 

menjadi garis koordinat vertikal 

yang digambarkan pada peta. 

Deklinasi Magnetis adalah selisih 
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beda sudut utara sebenarnya dengan 

utara magnetis. Deklinasi Peta 

magnetis adalah selisih besarnya 

sudut utara peta dengan utara 

magnetis bumi. Variasi Magnetis 

adalah perubahan/pergeseran letak 
kutub magnetis bumi pertahun. 
 

Ketiga arah utara tersebut tidak 

berada pada satu garis, karenanya 

akan terjadi penyimpangan-

penyimpangan sudut, antara lain: 

a. Penyimpangan sudut antara US - 

UP balk ke Barat maupun ke 

Timur, disebut Ikhtilaf Peta (IP) 

atau Konvergensi Merimion. 

Yang menjadi patokan adalah 

Utara Sebenarnya (US).  
b. Penyimpangan sudut antara US - 

UM balk ke Barat maupun ke 

Timur, disebut Ikhtilaf Magnetis 

(IM) atau Deklinasi. Yang 

menjadi patokan adalah l Utara 

sebenarnya (IS). 

c. Penyirnpangan sudut antara UP - 

UM balk ke Barat maupun ke 

Timur, disebut Ikhtilaf Utara 

Peta-Utara Magnetis atau 

Deviasi. Yang menjadi patokan 
adalah Utara Peta f71').  

Dengan diagram sudut 

digambarkan US UP UM True 

North Magnetic North 

  

Garis Kontur atau Garis Ketinggian  
Kontur adalah garis khayal yang 

menghubungkan titik-titik yang 

berketinggian sama dari permukaan 

laut. Garis kontur adalah gambaran 

bentuk permukaan bumi pada peta 

topografi. Sifat-sifat garis kontur 
adalah :  

1. Satu garis kontur mewakili satu 

ketinggian tertentu. 

Kontur adalah garis khayal yang 

menghubungkan titik-titik yang 

berketinggian sama dari permukaan 

laut, sifat-sifat garis kontur adalah :  

2. Garis kontur berharga lebih rendah 

mengelilingi garis kontur yang lebih 

tinggi.  

3. Garis kontur tidak berpotongan dan 

tidak bercabang.  

4. Interval kontur biasanya 1/2000 kali 
skala peta.  

5. Rangkaian garis kontur yang rapat 

menandakan permukaan bumi yang 

curam/terjal, sebaliknya yang 

renggang menandakan permukaan 

bumi yang landai.  

6. Rangkaian garis kontur yang 

berbentuk huruf "U" menandakan 

punggungan gunung.  

7. Rangkaian garis kontur yang 

berbentuk huruf "V" terbalik 

menandakan suatu lembah/jurang. 
(Anonim

b
, tt).  

 
Gambar 4 

Garis-garis Kontur pada Peta Topografi 

 

 
 

Sifat-sifat garis kontur, adalah: (1) 

merupakan kurva tertutup sejajar yang 

tidak akan memotong satu sama lain 

dan tidak akan bercabang; (2) garis 

kontur yang di dalam selalu lebih 

tinggi dari yang di luar; (3) interval 

kontur selalu merupakan kelipatan 

yang sama; (4) indek kontur 
dinyatakan dengan garis tebal; (5) 

semakin rapat jarak antara garis 

kontur, berarti semakin terjal Jika garis 

kontur bergerigi (seperti sisir) maka 

kemiringannya hampir atau sama 

dengan 90°; dan (6) pelana (sadel) 

terletak antara dua garis kontur yang 
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sama tingginya tetapi terpisah satu 

sama lain. Pelana yang terdapat 

diantara dua gunung besar dinamakan 

PASS. 
 

Titik Triangulasi  
Selain dari garis-garis kontur dapat 

pula diketahui tinggi suatu tempat 

dengan pertolongan titik ketinggian, 

yang dinamakan titik triangulasi Titik 

Triangulasi adalah suatu titik atau 

benda yang merupakan pilar atau 

tonggak yang menyatakan tinggi 

mutlak suatu tempat dari permukaan 

laut. Macam-macam titik triangulasi  

a. Titik Primer, I'. 14 , titik ketinggian 

gol.l, No. 14, tinggi 3120 mdpl. 

3120  
b. Titik Sekunder, S.45 , titik 

ketinggian gol.II, No.45, tinggi 

2340 rndpl. 2340  

c. Titik Tersier, 7: 15 , titik ketinggian 

gol.III No. 15, tinggi 975 mdpl 975 

d. Titik Kuarter, Q.20 , titik 

ketinggian gol.IV, No.20, tinggi 

875 mdpl. 875 

e. Titik Antara, TP.23 , titik 

ketinggian Antara, No.23, tinggi 

670 mdpl. 670 
f. Titik Kedaster, K.131 , titik 

ketinggian Kedaster, No.l 31, tg 

1202 mdpl. 7202 

g. Titik Kedaster Kuarter, K.Q 1212, 

titik ketinggian Kedaster Kuarter, 

No. 1212, tinggi 1993 mdpl. 1993 

  

Dalam merancang penggunaan 

pendekatan wilayah (geografi) dalam 

pembelajaran IPS-SD, perlu memperhati-

kan bahwa wilayah-wilayah atau gejala-

gejala yang terjadi di permukaan bumi 
sebagai hasil interaksi antarwilayah, karena 

pada hakikatnya suatu wilayah berbeda 

dengan wilayah yang lain, yang 

mengakibatkan terjadinya permintaan dan 

penawaran antarwilayah. Menganalisis 

suatu gejala geografi juga perlu 

memperhatikan penyebaran gejala dan 

interaksi atau kaitan antara variabel 

manusia dan lingkungan. Penyebaran 

gejala dalam ruang tidak dipelajari secara 

individu, melainkan dikaji dalam hubungan 

antara satu dengan yang lain sebagai suatu 

“sistem keruangan” (spatial system). Untuk 

melihat hubungan tersebut digunakan peta, 
karena peta dapat memberikan gambaran 

(sebagian) dari permukaan bumi. 

Langkah-langkah penyusunan 

pembelajaran IPS-Geografi melalui 

pemanfaatan peta dilakukan dengan 

serangkaian kegiatan berikut. 

a. Menelaah dan mencermati GBPP IPS 

Sekolah Dasar yang berkaitan dengan 

materi pengetahuan peta. Bagian yang 

dicermati berdasarkan kurikulum 

2004 adalah kompetensi dasar, hasil 

belajar, indikator dan materi pokok. 
Kompetensi  dasar merupakan 

orientasi utama tujuan pembelajaran. 

b. Mengembangkan materi, pendekatan 

strategi, peraga dan metode 

pembelajaran. Dalam memilih dan 

menentukan materi pembelajaran dari 

berbagai sumber dengan tetap 

mengacu pada GBPP. Demikian juga  

dalam merencanakan pendekatan, 

strategi, peraga dan metode 

pembelajaran. 
c. Mengembangkan prosedur kegiatan 

belajar-mengajar dengan pendekatan 

wilayah. Guru mengembangkan 

prosedur kegiatan dengan mengacu 

dan berlandaskan pendekatan wilayah  

sesuai dengan kompetensi dasar yang 

hendak dicapai. Dalam hal ini perlu 

kreatifitas guru untuk menggali 

penalaran siswa setelah dihadapkan 

dengan peta, dengan berbagai 

pertanyaan apa, dimana, kapan, 

mengapa dan bagaimana. Selain itu 
juga mempersiapkan lembar kerja 

siswa (LKS) untuk didiskusikan siswa 

secara kelompok. Apabila dari 

rencana yang telah disusun ada yang 

perlu diperbaiki, peneliti dan guru 

bersama-sama mendiskusikan bagai-

mana sebaiknya agar pembelajaran 

lebih baik.  
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d. Mengembangkan alat evaluasi untuk 

mengukur keberhasilan pembelajaran 

menggunakan pendekatan wilayah. 

 

Prosedur pembelajaran IPS-

Geografi dengan menggunakan peta  yang 
dikembangkan berdasarkan pendekatan 

wilayah (peta topografi), pada dasarnya 

berkaitan dengan perihal penggunaan 

metode dan teknik. Dalam peristiwa belajar 

mengajar, yang perlu dipahami guru pada 

dasarnya bukan perihal konsep tentang 

metode dan teknik itu sendiri, melainkan 

pada penguasaan kiat dalam menentukan 

skenario pembelajaran sesuai dengan target 

hasil belajar yang hendak dicapai. Untuk 

menyusun skenario pembelajaran, guru 

harus memahami prosedur atau kegiatan 
belajar-mengajar yang secara konkret 

dilakukan di kelas.  

Dalam menentukan prosedur 

pembelajaran, guru perlu mengidentifikasi 

(1) tujuan pembelajaran, (2) karakteristik 

materi pembelajaran, (3) karakteristik 

perkembangan siswa ditinjau dari tingkat 

perkembangan, lingkungan, jumlah, minat, 

(4) bentuk pengalaman yang akan 

diciptakan, dan (5) bentuk kegiatan yang 

diinginkan. 
Sebagai contoh, di dalam 

kurikulum IPS-SD tahun 2004, materi 

pelajaran aspek geografi di kelas IV 

meliputi: (1)  keragaman suku bangsa dan 

budaya serta perkembangan teknologi, (2) 

persebaran sumber daya alam, sosial dan 

aktifitas dalam jual beli, (3) menghargai 

berbagai peninggalan di lingkungan 

setempat, (4) sikap kepahlawanan dan 

patriotisme serta hak dan kewajiban warga 

negara. Sesuai dengan gambaran materi 

pembelajarannya, berikut dikemukakan 
prosedur kegiatan belajar-mengajar yang 

dilakukan guru, yang terwujud dalam 

skenario pembelajaran berikut. 

Untuk materi “keragaman suku 

bangsa dan budaya serta perkembangan 

teknologi”, guru menentukan peraga 

berupa peta topografi propinsi/atlas 

propinsi, gambar masing-masing suku 

bangsa yang ada di propinsi dengan ciri 

khasnya yaitu pakaian adat, bahasa, bentuk 

rumah, adat istiadat, kesenian daerah dan 

sebagainya.  

Langkah-langkah pembelajaran 

yang dilakukan adalah:  
(1) siswa diberi tugas secara 

individu/kelompok mencari nama-

nama kota /daerah yang didiami oleh 

suku-suku tersebut pada peta, 

termasuk nama-nama lingkungan 

fisik yang ada disekitarnya misalnya: 

sungai, gunung, danau dan 

sebagainya.  

(2) setelah nama-nama konsep 

lingkungan fisik diketahui, maka 

guru bersama siswa melanjutkan 

penafsiran bagaimana keadaan 
transportasinya, mobilitas 

penduduknya, komunikasi antar 

suku, kemajuan suku-suku di jaman 

sekarang dan sebagainya yang ada 

kaitannya dengan interaksi antar 

suku. Dalam hal ini diperlukan guru 

yang kreatif dan berwawasan luas 

sehingga siswa ikut berusaha 

meningkatkan pengetahuannya lewat 

sekolah maupun di luar sekolah. 

 
Untuk materi “persebaran sumber 

daya alam, sosial dan aktifitas dalam jual 

beli”, peraga yang diperlukan adalah peta 

topografi atau peta penyebaran hasil 

sumber daya alam, gambar-gambar/barang 

asli sumber daya alam/barang-barang 

industri, pendistribusian hasil sumber daya 

alam, penyebaran  penduduk, transportasi 

dan sebagainya. Adapun langkah-langkah 

pembelajarannya adalah: 

(1) siswa diberi tugas menunjukkan 

daerah-daerah penghasil sumber 
daya alam renewable resources 

maupun non renewable resources 

dengan menggunakan peta , 

(2) selanjutnya guru bersama siswa 

mendiskusikan mengapa daerah 

tersebut banyak menghasilkan 

sumber daya alam tersebut misalnya 

yang dikenal: batu bara, minyak 
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bumi. Selain itu juga jenis-jenis 

barang industri dari hasil sumber 

daya alam tersebut, termasuk ke 

daerah mana saja pendistribusiannya. 

 

Untuk materi “menghargai 

berbagai peninggalan di lingkungan 

setempat”, guru menentukan peraga berupa 

gambar-gambar peninggalan sejarah 

misalnya candi, patung, prasasti, tempat 

beribadah para wali dan sebagainya, 

termasuk peta propinsi/atlas. Selanjutnya 

ditempuh langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut:  

(1) dengan dibimbing guru, siswa diberi 

tugas menunjukkan tempat-tempat 

bersejarah pada peta propinsi 

setempat, beserta nama-nama 
peninggalannya dan keunikan 

wilayah tersebut dan bagaimana 

keadaan sekarang, apakah masih 

dirawat dengan baik, apakah banyak 

pengunjungnya, dan sebagainya  

(2) kegiatan tersebut selanjutnya jika 

memungkinkan diteruskan dengan 

karyawisata.    

(3) pada tahap akhir, siswa diminta 

membuat laporan berdasarkan hasil 

pengamatan dan pengalamannya 
selama berkaryawisata. 

 

Untuk materi “sikap kepahlawan-

an dan patriotisme serta hak dan 

kewajiban warga negara”, guru dapat 

menggunakan peta. Melalui peta siswa 

dapat menunjukkan daerah asal pahlawan-

pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa 

dan negara Indonesia yang kita cintai ini. 

Melalui peta dapat dikenalkan cerita 

tentang pahlawan yang dapat menjadi 

contoh sikap keberaniannya untuk 
membela tanah air dan melaksanakan 

kewajiban –kewajiban demi terwujudnya 

ketertiban , kedisiplinan, ketaatan terhadap 

peraturan dan sebagainya demi tercapainya 

kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

 

Untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih jauh tentang Manfaat peta di 

dalam pembelajaran IPS-Geografi, berikut 

akan dibahas tentang hasil-hasil penelitian 

tentang signifikansi peta bagi siswa SD. 

 

Signifikansi Kompetensi dan Kesadaran 

Geografis di SD 

Kemampuan-kemampuan dasar 

geografis merupakan kompetensi 

intelektual lain yang juga dipandang 

penting bagi siswa SD. Bukan hanya 

karena secara substantif, banyak materi 

PIPS-SD yang berkaitan dengan dimensi 

spasial, atau karena geografi secara 

tradisional merupakan salah satu 

“backbone” dalam PIPS-SD (Saxe, 1991, 

1994:95) melainkan pula karena eksistensi 
kehidupan manusia (termasuk siswa) tidak 

bisa dilepaskan dari realitas dan masalah 

geografis yang sangat memerlukan 

kemampuan atau keterampilan 

geografis/spasial; atau kemampuan yang 

berkaitan dengan pengembangan 

“kesadaran keruangan” (Sumaatmadja, 

1994; Wiriaatmadja, 2002; 2003). 

Kajian tentang kompetensi 

spasial/geografis anak, pertama kali 

dilakukan Piaget tahun 1956. Dalam 
studinya tersebut, Piaget menemukan 

bahwa kompetensi dasarr spasial/geografis 

anak sudah muncul pada fase 

sensorimotorik, tepatnya usia antara 4-8 

bulan, yakni kemampuan memahami 

tentang posisi atau letak objek-objek; pada 

usia 8-12 bulan berkembang menjadi 

pemahaman terhadap adanya hubungan 

kausalitas antar-objek dalam ruang pada 

tahap awal. Perkembangan penting dalam 

hal kemmapuan spasial anak terjadi pada 

usia 12-18 bulan, anak sudah memiliki 
konsepsi permanen tentang posisi objek, 

hubungan kausalitas antar-objek, dan 

pergerakan objek dalam ruang dan waktu; 

dan pada tahap operasi kongkrit (usia SD) 

anak sudah memiliki kemampuan dan 

paradigma geografis (Thomas, 1979:305-

307).  



Peningkatan Pemahaman Peta melalui Pendk. Wilayah dalam Pemb. IPS SD (Mamik S) 

 89 

Dari studi-studi terbaru tentang 

kompetensi spasial anak yang ditinjau dan 

diikhtisarkan oleh Jantz, dkk (1991:79-82) 

diperoleh sejumlah informasi penting. 

Intinya adalah bahwa: (1) asumsi-asumsi 

Piaget, Bruner, dan Inhelder bahwa 
kompetensi geografis anak berkembang 

menurut tahapan-tahapan memerlukan 

penilaian lebih lanjut; (2) keengganan 

guru-guru mengenalkan konsep pemetaan 

kepada anak dengan alasan takut mereka 

belum memiliki struktur kognitif yang 

sesuai, tak lagi dapat dijamin 

kebenarannya; (3) teori-teori Piaget, 

Bruner, dan Inhelder masih merupakan 

generalisasi yang terlampau luas, dan perlu 

dikaji lebih jauh dan diterapkan untuk 

situasi-situasi khusus (mis. Memperhatikan 
faktor-faktor lingkungan, verbalisasi, 

pengalaman, dan pengaruh-pengaruh 

imajinal pada pemahaman anak tentang 

ruang).  

Dalam tinjauan tersebut 

dikemukakan, bahwa peta dan pembacaan 

peta sudah bisa dilakukan oleh anak-anak, 

akan tetapi hanya karena kehati-hatian guru 

terhadap teori-teori yang ada hal tersebut 

telah diabaikan (Hatcher). Mengutip hasil-

hasil studi Portugaly, Robinson & Spodek, 
dan Blaunt & Stea, Hatcher juga 

melaporkan bahwa anak kecil sudah 

memiliki keterampilan ruang dan 

kemampuan membuat abstrkasi informasi 

dari simbol-simbol yang terdapat di dalam 

peta. Studi Park & James terhadap siswa 

kelas 1, 2, 3, dan 5, juga menemukan 

bahwa tidak ada bukti bahwa strategi yang 

dipergunakan siswa kelas 1 untuk 

memproses informasi keruangan itu kurang 

rumit dari strategi yang dipakai oleh siswa-

siswa kelas 5. Lane & Pearson, juga 
menyimpulkan bahwa anak-anak seperti 

halnya orang dewasa, sudah mempunyai 

kemampuan mengubah fokus perhatian 

mereka dalam membaca simbol yang 

sesuai dengan tuntutan tugas, sekalipun 

antara keduanya kemungkinan ada 

perbedaan perkembangan dalam kemampu-

an paradigma ruang.  

Temuan yang sama juga 

dilaporkan oleh Liben, Moore, & Golbeck, 

bahwa anak-anak mampu menampilkan 

pelaksanaan yang lebih baik pada situasi 

kelas daripada dengan menggunakan 

model. Akan tetapi, apabila anak diberi 
petunjuk untuk model ruang yang harus 

dibuat rekonstruksinya, mereka juga akan 

mampu melaksanakan lebih baik. Hewes, 

bahkan mengingatkan para pakar agar sejak 

tahun-tahun pertama hingga usia 6 tahun, 

anak sudah diberi pemahaman dan 

kesadaran terhadap ruang dan waktu yang 

memungkinkan mereka mampu 

memperoleh konsep-konsep, penalaran 

induktif dan deduktif yang menuju kepada 

generalisasi-generalisasi, dan ekplanasi, 

serta kemampuan analisis nilai (lihat: Jantz, 
dkk., 1991). 

Stoltman, juga berhasil melakukan 

rekonstruksi tahapan keterampilan 

geografis/peta—membaca peta--yang 

berbeda dengan Piaget, Bruner, dan 

Inhalder. Menurut Stoltman, perkembangan 

kemampuan membaca peta anak 

berkembang dalam tahapan-tahapan: (1) 

kemampuan membayangkan simbol-simbol 

pada peta; (2) kemampuan menghubung-

kan simbol dengan apa yang diwakilinya; 
(3) kemampuan melibatkan perkembangan 

mengenai pola dan lokasi butir-butir di peta 

dan mengungkapkan hubungan-hubungan 

yang ada dengan kata-kata; (4) kemampuan 

memahami skala numerik; dan (5) 

kemampuan membuat intisari dari data dan 

membuat kesimpulan-kesimpulan tentang 

daerah informasi yang diamatinya. 

Stoltman, juga berpendapat bahwa 

kemampuan menggambar peta pada anak 

berkembang secara bertahap melalui 

tahapan-tahapan, yaitu: (1) menggambar 
peta tetapi masih tidak teratur, khususnya 

dalam menunjukkan hubungan-hubungan 

(5-7 tahun); (2) menghubungkan peta 

dengan lingkungan yang sebenarnya 

dibuat, meskipun belum sampai pada 

koordinasi objek yang diamati; juga 

menggambar realita pada peta tetapi belum 

sampai pada adanya hubungan total dari 
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objek yang digambar (7-9 tahun); (3) 

membayangkan hubungan antar objek yang 

dipetakan dan menarik kesimpulan 

informasi atas dasar hubungan-hubungan 

itu (usia 9-12 tahun). Penting pula dicatat 

studi Hatcher dan Hawkins, bahwa 
pembentukan dan pengembangan 

keterampilan peta harus merupakan suatu 

kontinum dari yang kongkrit hingga yang 

abstrak. Keterampilan membaca dan 

menggambar peta seperti: gambaran, 

pembuatan dan penggunaan simbol, 

paradigma, dan skala juga harus dimulai 

dari tempat-tempat yang dikenal anak 

dalam lingkungan kehidupannya (ruang 

kelas, tempat bermain, kamar tidur, 

sekolah, jalan ke rumah, dsb) (Jantz, dkk., 

1991). 
Berdasarkan tinjauan hasil-hasil 

studi di atas, jelas bahwa kompetensi 

spasial/geografis pada siswa SD sudah 

terbentuk dan berkembang secara baik dan 

memadai. Karena itu alasan-alasan karena 

keterbatasan media/peraga baik dalam hal 

ketersediaan maupun kompetensi guru 

untuk menggunakannya, jangan sampai 

mengabaikan aspek mendasar dalam hal 

penguasaan kompetensi ini. Tentang arti 

penting kompetensi spasial tersebut dalam 
PIPS-SD, tak satupun pakar yang 

membantah, karena geografi secara 

tradisional sudah merupakan salah satu 

“backbone” dalam PIPS-SD (Saxe, 1991, 

1994:95). Dari seluruh kepustakaan PIPS-

SD yang diketahui peneliti, tidak ada 

satupun pakar yang tidak memasukkan 

keterampilan spasial sebagai kompetensi 

dasar pada siswa SD (lihat. mis: Michaelis, 

1976:407-437; Jarolimek, 1977:251-284; 

Maxim, 1987: 319-367; Welton & Mallan, 

1988: 330-363; Saxe, 1991, 1994:95; Sunal 
& Haas, 1993; 254-271; Stopsky & Lee, 

1994:305-330). Dalam kaitan ini,  

pandangan Savage & Amstrong (1996:18) 

bahwa kompetensi geografis tersebut baru 

bisa mulai ketika siswa SD kelas 4, dengan 

dipusatkan pada pendalaman pemahaman 

siswa kehidupan manusia di lingkungan 

geografis rumah, kemudian dilanjutkan 

dengan pembandingan dengan berbagai 

lingkungan geografis rumah di dunia, perlu 

pula dipersoalkan, dan tidak didukung oleh 

hasil-hasil studi yang sudah dikemukakan 

di atas. 

Untuk mengembangkan kompe-
tensi-kompetensi tersebut kajian keruangan 

ditekankan pada pengembangan kemampu-

an-kemampuan tentang: pengenalan lokasi/ 

tempat/daerah, relasi spasial, pergerakan 

dalam ruang,  paradigma geografis; bentuk 

dan perubahan wilayah (Sunal & Haas, 

1993:257-260; Saxe, 1994:104-111; 

Savage & Amstrong, 1996:53-58); paradig-

ma geografis; kemampuan membaca; 

menganalisis; membuat abstrak, dan 

menarik kesimpulan dari peta ketika anak 

sudah memasuki operasi formal awal 
(Piaget, dalam Jantz, dkk, 1991:80-81); 

pertumbuhan penduduk dan distribusi 

penduduk dalam konteks ruang (Maxim, 

1987:62); pengembangan konsep-konsep 

spasial seperti ruang topologis dan 

proyektif; mengenal dan menggunakan 

simbol, arah, jarak, dan sistem grid  (Sunal 

& Haas, 1993:263-277); membuat peta dan 

model peta relief lingkungan rumah, 

sekolah, dan lingkungan sekitar (Michaelis, 

1976:430-443; Martorella, 1985:35; 
Stopsky & Lee, 1994:312). 

 

Simpulan dan Saran 
Pemahaman peta melalui 

pendekatan wilayah merupakan usaha 

untuk mengembangkan penalaran tentang 

gejala/peristiwa sebab dan akibat yang 

terjadi pada permukaan bumi dalam 

konteks keruangan yang erat kaitannya 

dengan kehidupan manusia. 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. Apabila pengetahuan 

tentang peta itu dikembangkan dengan 

pemikiran pendekatan wilayah, maka 

penyajian peta akan menarik dan tidak 

membosankan. 
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Pembelajaran IPS SD hendaknya 

dipersiapkan lebih menarik, selalu 

dihubungkan dengan hal-hal yang konkrit, 

menggunakan peraga peta yang 

dikembangkan dengan penalaran dan 

dikaitkan dengan pemanfaatan dalam 
kehidupan manusia.  

 
Madiun, 28-02-2006 (rev. 13-03-2006)     
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