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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah    

 

 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  Sedangkan pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman (Depag RI, 2006: 46).  Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depag RI, 2006: 

48). 
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Pendidikan di Indonesia diatur terdiri dari tiga jalur mendididkan sebagai mana 

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya.  Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  Dalam Undang-undang 

Sisitem Pendidikan Nasional No. 20 pasal 15 menjelaskan jenis pendidikan 

mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, 

dan khusus.  Pendidikan Dasar merupakan  jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah.  Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) 

dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 

sederajat (Depag RI, 2006: 52). 

Madarasah Ibtidaiyah (MI) adalah bentuk pendidikan formal setara dengan 

Sekolah Dasar (SD) sebagai pendidikan dasar, Madrasah Ibtidaiyah melandasai 

jenjang pendidikan menengah.  Peranan pendidikan dasar/madrasah ibtidaiyah  

yang demikian besar, sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya 

baik dalam konteks sosial serta proses maupun hasil keseluruhan (Darsono, 2008: 

3). 

Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang nantinya berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa, perlu di lakukan inovasi dalam bidang pendidikan.  

Hamijoyo dalam Suprayekti dkk (2009:1.14) menjelaskan bahwa inovasi 

pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang 

ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna 

mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.  Sedangkan Ibrahim dalam 
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Suprayekti dkk (2009:1.14) mendevinisikan inovasi dalam bidang pendidikan atau 

inovasi untuk masalah-masalah pendidikan.  Inovasi pendidikan merupakan suatu 

ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi 

seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil inversi atau 

diskonversi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan 

masalah-masalah pendidikan.  Inovasi dalam bidang pendidikan penting dilakukan 

oleh pendidik maupun yang berperan didalamnya dalam rangka meningkatkan 

pelayanan pendidikan kepada peserta didik sehingga nantinya dapat mencapai 

tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan dalam Undang-undang.  

Untuk mengusahakan inovasi pendidikan diperlukan kreatvitas dalam hal ini 

tenaga pendidik (guru) di mulai dengan berpikir kreatif.  Berpikir kreatif adalah 

berpikir kondusif terhadap keputusan, dituntut oleh konteks, self transcending dan 

sensitif terhadap kriteria (Tilaar, 2012: 59).  Secara lebih detil Robert Weisberg 

dalam Tilaar (2012: 63) mejelaskan berpikir kreatif terjadi apabila secara 

intensional seseorang menghasilakan suatu produk baru atau ketika dia 

melaksanakan suatu tugas.  Kerapkali produk baru yang dihasilkan dihargai oleh 

masyarakat, namun kadang-kadang tidak dihargai, meskipun demikian keduanya 

adalah produk kreatif.  Suatu produk yang baru (novel) dihasilkan oleh seseorang 

disebut produk kreatif, dan orang yang menghasilkannya disebut manusia kreatif 

(creative person).  

Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah, Salisbury dalam Suprayekti dkk (2009:1.15) ada 5 

teknoloogi yang berperan dalam perubahan pendidikan, yaitu (1) system thinking, 

(2) system design, (3) quality science, (4) change management dan (5) 
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instructional technology.  Pada kesempatan ini kita tidak membahas poin 1 

sampai dengan 4, pada poin instructional technology atau teknologi instruksional 

bahwa teknologi instruksional adalah bagian dari revolusi informasi dan 

komunikasi yang mengantarkan perubahan hampir pada setiap sektor dalam 

masyarakat kita saat ini (Suprayekti dkk (2009:1.16).  Jika dihubungkan dengan 

posisi pendidikan dasar sebagai landasan pendidikan menengah sampai 

pendidikan selanjutnya, penjelasan diatas mengenai teknologi intruksonal mejadi 

sangat penting dikembangkan dan digunakan secara intensif di sekolah dasar. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan di 

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs, 

SMA/MA/SMK/MAK).  Perkembangan IPS di Indonesia banyak di pengaruhi 

IPS (social studies) yang di terapkan di Amerika, namun dalam beberapa prinsip 

tertentu diserap dari budaya bangsa Indonesia.  Program pendidikan IPS diajarkan 

secara terpadu, mulai dari terpadu penuh (holistic) hingga semi terpadu 

(interdisiplin), semi disiplin hinggan disipliner. makin tinggi tingkat 

pendidikannya makin longgar keterpaduannya, hal ini sesuai dengan hakikat 

perkembangan psikologis manusia dari yang bersifat holistik hingga spesipik. 

pendidikan terpadu, yaitu dilakukan dengan mengaitkan bahan, kompetensi, dan 

kajianya baik secara integrated, interdisipliner, antar disipliner, maupun 

mereduksi disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai program pendidikan ditingkat sekolah 

Pargito (2010:6). lihat bagan tingkat pendidikan dan pendekatan belajar pada 

gambar 1.1 berikut ini. 
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Gambar 1.1: Tingkat Pendidikan dan Pendekatan Belajar IPS Menurut Pargito 

(2010:6) 

 

Pendidikan IPS diajarkan secara terpadu penuh di sekolah dasar (SD/MI dan 

SMP/MTs), IPS diajarkan semi terpadu di sekolah menengah (SLTA) dan secara 

disepliner di perguran tinggi.  Hakikat pendidikan IPS memiliki 5 tradisi antara 

lain (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (Social studies as citizenship 

transmission) (2) IPS Sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social studies as 

social science) (3) IPS Sebagai Pendidikan Reflektif (Social Studies as reflective 

inquiri) (4) IPS Sebagai Kritik kehidupan social (social studies as social 

criticism/Decision making and action) (5) IPS Sebagai pengembangan pribadi 

Seseorang (social studies as personal Development of the individual). pada 

penelitian ini sesuai dengan judul yang dimunculkan sesuai dengan poin 2 yakni  

IPS Sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social studies as social science) 

Akademik/Univ, 

Perguruan tinggi 

Pendidikan menengah 

(SLTA) 

Pendidikan Dasar 

(SD/SMP) 
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hubungan kelima tradisi Pendidikan IPS diatas dapat digambarkan pada gambar 

1.2. dibawah ini.  

 
 

Gambar 1.2: Hubungan 5 Tradisi Pendidikan IPS Menurut NCSS Dalam Pargito 

(2010:6) 

 

IPS bukanlah sekumpulan teori yang harus dipelajarai dan dihafalkan peserta 

didik, seperti pada gambar bagan 1.2 ada lima tradisi IPS, meskipun pada tataran 

praktik dilapangan pola pikir dan pola instruksional gaya konvensional masih 

melekat dan dilakukan oleh kebanyakan guru IPS di SD di Negara kita.  Jika 

kondisi rill yang bertolak belakang dari konsep IPS dibiarkan membumi pada 

pendidikan di negeri ini pastilah tujuan IPS itu sendiri tidak akan pernah tercapai.  

sebagai mana tercantum dalam pelaturan mendiknas nomor 22, mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 
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2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

(Permendiknas No. 22, 2006). 

Pembelajaran IPS di MI Uswatun Hasanah merambung diajarkan dengan cara 

terpadu penuh (holistic) sesuai dengan hakikat perkembangan psikologis manusia 

dari yang bersifat holistic hingga spesipik sebagai mana dijelaskan oleh Pargito 

(2010:6) diatas. Alokasi waktu yang disediakan untuk Mata pelajaran IPS 3 jam 

pelajaran perminggu yang mana 1 jam pelajaran 35 menit yakni 1 kali pertemuan 

tatap muka perminggunya.  

Kendala pembelajaran IPS di MI Uswatun Hasanah Merambung Kecamatan 

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terutama dikelas tinggi (kelas 4 s/d 6) 

antara lain minimnya media pembelajaran yang di miliki sekolah. dari data yang 

di temukan penulis di lapangan, secara keseluruhan media pembelajaran IPS 

menduduki urutan ke 5 dibanding media pembelajaran yang dimiliki mata 

pelajaran lainnya. Kurangnya media pembelajaran IPS di sekolah akan 

menciptakan gangguan interaksi antar guru dan peserta didik, gangguan interaksi 

akan mempengaruhi kualitas pembelajaran sekaligus hasli belajar.  Pada tabel 1.1. 

dibawah ini disajikan data media pembelajaran diluar buku pelajaran yang di 

miliki MI Uswatun Hasanah Merambung.  
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Tabel 1.1: Rekapitulasi Media Pembelajaran Diluar Buku MI Uswatun Hasanah 

Merambung Tahun Pelajaran 2011-2012 

 

NO NAMA BARANG 
JENIS 

BARANG 

JUMLAH 

BARANG 

KEADAAN BARANG 

BAIK  
RUSAK 

RINGAN 

RUSAK 

BERAT 

1 IPA 
Media 

pembelajaran 
204 64 73 67 

2 Orjakes diluar buku 17 1 4 11 

3 Seni Budaya  (alat peraga) 16 1 7 4 

4 Matematika   10 4 3 3 

5 IPS / PKn   13 1 4 8 

6 PAI dan B Arab    5 1 2 2 

7 Bahasa Indonesia    2 1 1 0 

Jumlah 267 73 94 95 

Sumber: MI Uswatun Hasanah Merambung 

 

Kualifikasi akademik tenaga pendidik, guru pelajaran IPS di sekolah tersebut 

berijazahkan S1 PGSD, rasio peserta didik per rombongan belajaran (Rombel) 

termasuk kedalam kelas kecil, karena jumlah peserta didik per rombel kurang dari 

25 orang.  Prestasi belajar IPS, dari data nilai 3 kelas (kelas IV, V dan VI) terlihat 

pada tabel 1.2  

Tabel 1.2: Rekapitulasi Rata-rata nilai Ulangan Umum Semester 1 MI Uswatun 

Hasanah Merambung Tahun Pelajaran 2011-2012 

 

No Mata Pelajaran 
Kelas 

Jumlah 
Rata-

rata 4 5 6 

1 Qur'an Hadits  73 75 74 222 74 

2 Aqidah Akhlak  67 70 68 205 68 

3 Fiqih  65 65 66 196 65 

4 S K I  61 61 62 184 61 

5 PKn  63 65 64 192 64 

6 Bahasa Indonesia  75 76 76 227 76 

7 Bahasa Arab  62 68 63 193 64 

8 Matematika  59 68 60 187 62 

9 I P A 72 73 73 218 73 

10 I P S 65 64 66 195 65 

11 SB&K  68 66 69 203 68 

12 PJK&Orkes  67 68 68 203 68 

13 Bahasa Lampung  62 69 63 194 65 

14 Bahasa Inggris 65 70 66 201 67 

Sumber: MI Uswatun Hasanah Merambung 
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Dari table 1.2. tentang prestasi belajar peserta didik, rata-rata nilai IPS 65 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain, IPS menduduki peringkat ke 6 dari 14 

mata pelajaran yang di MI Uswatun Hasanah Merambung.  

Selain berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, penulis telah melakukan 

identifikasi terhadap latar belakang peserta didik, sebagian besar peserta didik di 

Madrasah tersebut berasal dari keluarga buruh tani atau petani serabutan yang 

berpenghasilan rendah.  

Dari berbagai permasalahan yang ada penulis menemukan dan merumuskan 

potensi yang ada pada MI Uswatun Hasanah Tersebut antara lain:  

1. Jumlah peserta didik MI uswatun hasanah merambung per-rombelnya 

terbilang relatif sedikit, yakni memiliki 155 orang peserta didik, hal ini 

memudahkan guru dalam pembimbingan secara individu maupun secara 

kelompok dengan persebaran sebagaimana tertera pada table 1.3. dibawah 

ini:  

Tabel 1. 3: Daftar Persebaran Peserta Didik MI Uswatun Hasanah Merambung  

Tahun Pelajaran 2011-2012 

 

No Kelas 
Jumlah Peserta Didik 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 VI 7 14 21 

2 V 11 16 27 

3 IV 10 15 25 

4 III 8 14 22 

5 II 14 15 29 

6 I 17 14 31 

Jumlah 67 88 155 

Sumber : Statistik MI Uswatun Hasanah Merambun 
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2. Terdapat banyak benda yang (potongan kayu) yang dapat digunakan untuk 

pembuatan media pembelajaran,  

3. Alat untuk membuat media pembelajaran sebagain besar tersedia 

4. Sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga pra-sejahtera dengan 

latar belakang pendidikan rendah dan jauh dari kota, sehingga masalah 

tersebut menyebabkan orang tua peserta didik jarang memperhatikan 

sarana dan prasarana pembelajaran dirumah sehingga peserta didik 

menjumpai media pembelajaran dengan berbagai jenis hanya disekolah. 

media pembelajaran yang didisain secara inovatif dan kreatif diduga akan 

meningkatkan antosiasme peserta didik pada pembelajaran IPS. 

5. Madrasah ibtidaiyah adalah sekolah setarap sekolah dasar yang mana 

peserta didik berusia anatara 6 s/d 12 tahun, menurut tahapan 

perkembangan Piaget peserta didik di sekolah dasar pada tahapan 

Operasional Konkret, yang mana peserta didik pada tahapan ini lebih 

menyukai desain pembelajaran yang menggunakan berbagai media. 

bebagai mana terlihat pada table 1.4 dibawah ini:  

 

Tabel 1.4: Tahapan Perkembangan Piaget (Masitoh, 2009: 22). 

 

No Usia Nama Tahapan 

1 

2 

3 

4 

0-2 Tahun 

2-7 Tahun 

7-11 Tahun 

11 Tahun lebih 

Sensor Motorik 

Praoperasional 

Opersional Konkret 

Operasional Formal 

 

6. Materi pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagian besar berbentuk tektual 

yang cenderung abstrak, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang 
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dapat mengkonkretkan materi pembelajaran agar terserap oleh peserta 

didik secara benar dalam konteks bagaimana peseta didik mengkonstruksi 

pengetahuan. 

 

B. Fokus Penelitian   

Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan media pembelajaran peta yaitu 

berupa belahan-belahan peta yang dapat disusun ulang (puzzle), untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas IV (empat) materi pokok peta.  Untuk mengembangkan media Peta Puzzel 

yang diharapkan, terdapat sejumlah variable yang mempengaruhi, yaitu: 

kurikulum, guru, pserta didik, metode/teknik, lingkungan belajar dan evaluasi.  

Dalam penelitian ini tidak semua variable tersebut dijadikan variabel penelitian, 

akan memfokuskan pada variabel guru, peserta didik dan media pembelajaran 

yang digunakan.  

Bertolak dari masalah penelitian di atas, maka dapat diilustrasikan pada gambar 

berikut:  

 
Gambar 1.3: Peta Variable Penelitian (Darsono, 2008: 12) 
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C. Rumusan Masalah 

Permasalahan dan potensi yang ada di MI Uswatun Hasanah Merambung Desa 

Padan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan seperti yang telah 

dijekaskan pada bagian sebelumnya, pada penelitian ini dapat di buat rumusan 

masalah, 

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran peta puzzle untuk 

peserta didik Kelas IV MI Uswatun Hasanah Merambung? 

2. Peta puzzle seperti apakah yang layak digunakan di Kelas IV MI Uswatun 

Hasanah Merambung? 

3. Bagaimana efefktifitas peta puzzle terhadap proses dan hasil belajar peserta 

didik kelas IV MI Uswatun Hasanah Merambung? 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah setelah dilakukan pengkajian 

keadaan, tahap-tahap penelitian dengan metode Reasearch and Development (R & 

D) menurut Borg (1996) dalam Sugiono (2011: 298) adalah sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan 

Setelah mempelajari literatur selengkapnya dan memperoleh informasi yang 

diperlukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan pembuatan produk, 

meliputi objektif produk, memperhatikan audiens yang menggunakannya, dan 

deskripsi komponen produk serta bagaimana menggunakannya. 

2. Pembuatan Produk Awal 

Dalam tahap ini dibuat bentuk awal produk, meliputi persiapan bahan dan 

material, prosedur dan instrumen evaluasi. Setelah inisiasi dalam perencanaan 
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lengkap, langkah berikutnya adalah membuat bentuk awal produk pembelajaran 

yang dapat diuji coba. 

3. Uji Coba 

Setelah produk awal tersebut diperbaiki sesuai dengan saran dari pakar pendidikan 

IPS, pakar teknolog pendidikan, dan pakar konten dilaksanakan uji coba lapangan 

yang bertujuan untuk mendapatkan evaluasi kualitatif atas produk.  

4. Perbaikan Produk 

Setelah dilakukan uji coba awal, tahap berikutnya adalah mempelajari apakah 

produk pembelajaran sudah sesuai dengan objektif yang ditentukan. sebelumnya. 

Data yang diperoleh pada uji coba tersebut dianalisis, dan pengembang 

merencanakan kembali, diikuti dengan perbaikan yang diperlukan.  

5. Uji Coba Sebenarnya 

Uji coba sebenarnya bertujuan untuk memperoleh innformasi apakah produk 

pembelajaran sudah sesuai dengan objektif yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

 

D. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini bertujuan:  

a. Mengembangkan peta puzzel yang layak di gunakan pada peserta didik 

Kelas IV MI Uswatun Hasanah Merambung; 

b. Mengembangkan cara menyajikan peta puzzle dalam proses pembelajaran 

di Kelas IV MI Uswatun Hasanah Merambung; 

c. Mengidentifikasi efefktifitas peta puzzle terhadap proses dan hasil belajar 

peserta didik kelas IV MI Uswatun Hasanah Merambung. 
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E. Kegunaan Penelitian  

 

 

a. Kegunaan Akademis  

Penelitian ini mengembangkan model media pembelajaran pembuatan peta puzzle 

untuk diterapkan pada mata peljaran IPS di kelas IV (empat) Madrasah Ibtidaiyah, 

dengan demikian perlu dibuktikan validitas dan efektifitas pencapain tujuan 

pembelajaran. Jika langkah pembuktian tercapai, maka hasil penelitian ini dapat 

menjadi dasar pertimbangan dalam media pembelajaran untuk mata pelajaran IPS 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Guru Mata Pelajaran IPS di 

Madrasah Ibtidaiyah/SD, perencana pendidikan dan peneliti. Bagi peserta didik 

dapat mengembangkan dan memperkaya pengetahuan peta khususnya daerah 

setempat. Guru dengan mata pelajaran sejenis dapat mengembangkan berbagai 

model media pembelajaran ini. Demikian juga bagi perusahaan yang bergerak 

dibidang pembuatan media pembelajaran, sebagai masukan bagi perusahaan 

tersebut dalam mengembangkan usahanya. 

c. Kegunaan Bagi Peneliti 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perubahan pada permasalahan yang 

nyata yang dihadapi oleh Madrasah Ibtidaiyah/SD khususnya pada media 

pembelajaran IPS.  Sesuai dengan metodologi penelitian yang peneliti gunakan 

yaitu R&D, maka diharapkan ada produk penelitian yang dapat disumbangkan 

dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Penelitian ini diharapkan 
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juga dapat memberikan gagasan pada penelitian serupa untuk dikembangkan lebih 

lanjut. 

d. Kegunaan Bagi Ilmu Pengetahuan  

Manfaat penelitian ini bagi khazanah ilmu pengetahuan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat menjadi gagasan untuk pembuatan media pembelajaran 

berbasis kontekstual. Pembelajaran berbasis kontekstual sangat efektif untuk 

pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. media ini tidak hanya 

dapat diterapkan pada pembelajaran bidang IPS, tetapi dapat dikembangkan untuk 

semua Mata pelajaran baik di tingkat MI/SD maupun SMP/MTs.  

 

F. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Pengembangan media peta puzzle ini menghasilkan peta Provinsi Lampung 

bongkar-pasang yang biasa disebut dengan puzzle, puzzle yang di buat adalah 

jenis jigsaw, disebut dengan jigsaw karena alat untuk memotong menjadi keping 

disebut dengan jigsaw.  Media peta ini dugunakan untuk kelas IV Madrasah 

Ibtudaiyah/Sekolah Dasar pada Kompetensi Dasar “Membaca peta lingkungan 

setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala sederhana“  

Komponen yang terdapat dalam media peta puzzel ini adalah:  

1) Kepingan peta (puzzle) per-kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi 

Lampung (Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, 

Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang, Way 

Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pesawaran, Tulang Bawang 

Barat, Mesuji, Pringsewu dan Pesisir Barat) dan syarat lainnya (legenda, 

skala dan arah mata angin) 
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2) Mengikuti syarat-syarat peta, syart-syarat yang wajib ada pada peta yaitu 

judul peta, skala peta, legenda, lambang peta seperti jalan, sungai, ibu 

kota, pelabuhan, batas wiayah, dll, garis pinggir peta dan petunjuk arah 

mata angin (utara, selatan, timur, barat , dll) 

3) Sekala yang digunakan adalah skala angka 1: 410.000 yang berati setiap 1 

cm mewakili 410.000 cm sesungguhnya.  

4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan langkah-langkah 

pembelajaran untuk menggunakan peta puzzle. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

Sebagai mana dijelaskan pada bagain sebelumnya, IPS di SD/MI diajarkan secara 

terpadu.  IPS memiliki 5 tradisi yakni IPS 1) IPS sebagai transmisi 

kewarganegaraan (Social studies as citizenship transmission) 2) IPS Sebagai 

Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social studies as social science) 3) IPS Sebagai 

Pendidikan Reflektif (Social Studies as reflective inquiri) 4) IPS Sebagai Kritik 

kehidupan social (social studies as social criticism/Decision making and action) 

5) IPS Sebagai pengembangan pribadi Seseorang (social studies as personal 

Development of the individual).  

Pada penelitian ini sesuai dengan judul yang dimunculkan sesuai dengan poin 2 

yakni IPS Sebagai Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (social studies as social science) 


