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BAB 3 

USULAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI INDONESIA  

DALAM KELOMPOK WAJIB 
 

3.1 ALASAN PEMILIHAN MATA PELAJARAN SEJARAH DAN GEOGRAFI INDONESIA  

Berdasarkan beberapa ulasan tentang pentingnya mata pelajaran geografi didapatkan oleh setiap 

individu bangsa. Serta berbagai macam tinjauan pertimbangan pembelajaran kebijakan pendidikan di 

duabelas negara maju. Maka untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran serta pemeliharaan 

kedaulatan negara secara berkesinambungan, selayaknya untuk Mata Pelajaran Geografi dapat 

dimasukkan kedalam Mata Pelajaran dalam Kelompok Wajib atau Kelompok A, dengan 

dikhususkan kepada pengetahuan tentang Geografi Indonesia. Selain itu untuk dapat terintegrasi 

beberapa filosofis tentang keilmuan, maka dapat diintegrasikan dengan Mata Pelajaran Sejarah 

Indonesia dan menjadi Mata Pelajaran Sejarah dan Geografi Indonesia.  

 

Beberapa alasan tentang pengusulan integrasi Sejarah Indonesia dengan Geografi Indonesia ini antara 

lain bahwa: 

1. Prinsip dari pembelajaran sejarah Indonesia adalah untuk membentuk setiap individu anak 

bangsa mengetahui dan memahami semangat perjuangan kemerdekaan dan pembangunan 

Indonesia di masa lalu sampai dengan masa sekarang. Hal ini yang kemudian akan 

menimbulkan semangat jiwa-jiwa kepahlawanan dan patriotisme 

2. Sedangkan mempelajari Geografi Indonesia adalah sebagai upaya untuk meningkatkan 

wawasan setiap individu bangsa terhadap berbagai macam potensi dan permasalahan wilayah 

nusantara atau yang sering disebut sebagai wawasan nusantara. 

3. Selain itu mata pelajaran Sejarah dan Geografi Indonesia ini dapat bersama dengan agama 

untuk membentuk anak bangsa yang memiliki moral, mental, akhlak, budi yang mulia dan 

luhur 

4. Bersama dengan bahasa indonesia sebagai perekat persatuan bangsa 

5. Bersama dengan kewarganegaraan sebagai kesetiaan pada nusa dan bangsa 

 

Oleh sebab itu dengan adanya Mata Pelajaran Sejarah dan Geografi Indonesia di kelompok wajib A dan 

bersama beberapa materi keagamaan, bahasa Indonesia, dan juga Kewarganegaraan merupakan 

dasar-dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menyiapkan masa depan Indonesia. Selain 

itu makna terpenting dalam usulan ini, bagaimana semua komponen pengetahuan dasar yang wajib 

diperoleh oleh setiap individu bangsa untuk dapat membentuk “Karakter Kepemimpinan Nasional 

yang Memiliki Wawasan Regional dan Global”. 

 

3.2 KOMPETENSI MATA PELAJARAN GEOGRAFI INDONESIA 

Karakter bangsa menurut Armando (2008) adalah suatu tata nilai budaya yang ada di masyarakat 

yang dapat memancarkan ciri khas keluar dan kemudian dapat ditangkap oleh orang luar sebagai 

karakter masyarakat tersebut. Upaya dalam membentuk setiap individu tersebut memiliki kebiasaan 

dan kemudian menjadi nilai-nilai budaya di masyarakat dapat dilaksanakan salah satunya melalui 

pengetahuan tentang sejarah dan geografi Indonesia. Sebagai contoh bahwa pengetahuan tentang 

perjuangan perebutan kemerdekaan Papua dan kemudian didapatkan pemahaman tentang potensi 

wilayah Papua terhadap Kedaulatan NKRI. Maka nilai di masyarakat akan muncul bahwa setiap 

individu bangsa memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi wilayah Papua dari 
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ancaman pihak-pihak luar. Hal itu yang menjadi dasar terhadap munculnya naskah telaah akademis ini 

yang mengusulkan pembelajaran Geografi Indonesia. 

 

Bentuk pembelajaran yang menjadi kunci dari usulan mata pelajaran ini terutama didalam beberapa 

metode pembelajaran geografis diharapkan membentuk kompetensi siswa dengan menerapkan 

beberapa metode sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi 

2. Mendeskripsikan  

3. Memetakan 

4. Menganalisis  

5. Mensintesiskan  

6. Mengevaluasi  

7. Mengkreasi  

 

Ketujuh kata kunci dalam menerapkan pembelajaran geografi Indonesia akan menghasilkan 

kompetensi mahasiswa yang mampu secara mandiri mengidentifikasi sampai dengan menghasilkan 

sebuah kreasi keputusan sesuai dengan kapasitas dalam memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia. 

Selain itu segala macam hasil kemudian akan di visualisasikan melalui Peta. 

 

Berikut ini akan disampaikan objek material Geografi Indonesia yang menjadi bagian dari Usulan Mata 

Pelajaran Sejarah dan Geografi Indonesia. Materi berikut ini diharapkan mampu menjawab harapan 

setiap individu bangsa terhadap Wawasan Nusantara. Beberapa objek material tersebut diantaranya 

sebagai berikut ini. 

No Objek Material Mapel Geografi Indonesia Jenjang Pengajaran 

1 Persepsi Geografi (how to look, how to hear, how to think) (kelas X, semester 1) 

2 Lokasi Geografis Indonesia (Letak, Posisi, Luas, Batas) (kelas X, semester 1) 

3 Potensi Fisik Indonesia 

(kelas X, semester 2)   Potensi darat , laut  dan Udara Indonesia 

  Keadaan, permasalahan, potensi Geografi Fisik Indonesia 

4 Kebencanaan (kelas X, semester 2) 

  Identifikasi resiko, dan pengurangan resiko bencana  

5 Potensi Sosial, Ekonomi dan Budaya Indonesia 

(kelas XI, semester 1) 

  Geografi Sosial (Kependudukan, Pendidikan, kesehatan, 

permukiman, kemiskinan) 

  Geografi  Ekonomi (pertanian, industri, jasa dan 

perdagangan) 

  Geografi  Budaya (suku, agama, ras)  

6 Lingkungan Hidup Indonesia (kelas XI, semester 2) 

  Kondisi, Permasalahan, potensi, dan pelestarian  

7 Kerjasama Regional 

(kelas XII)   Kerjasama antar wilayah di dalam negara 

  Kerjasama internasional 

 

Ketujuh objek material yang akan diajarkan dalam mata pelajaran Geografi Indonesia diharapkan 

mampu saling terintegrasi baik yang bersifat kausalitas, rincian, spasial, temporal, dan 

kontekstual. Sifat hubungan antar objek secara kausalitas berarti interaksi antar objek dapat bersifat 
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sebab-akibat. Selain itu hubungan dapat bersifat rincian yakni setiap objek material dapat dijelaskan 

secara mendetail tentang potensi maupun permasalahannya. Disisi lain sifat hubungan spasial dapat 

diartikan sebagai pola distribusi maupun interkasi yang dimunculkan dan dapat dilihat dari visualisasi 

spasial atau keruangan. Sedangkan secara temporal adalah perbedaan waktu yang bekerja dalam 

pembentukan setiap objek material. Dan yang terkahir adalah secara kontekstual artinya berbagai 

macam materi pembelajaran yang berasal dari objek material harus sesuai dengan konteks kebutuhan 

keberlangsungan Negara Indonesia. 

 

Kemudian untuk teknik pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam Mata Pelajaran Sejarah dan 

Geografi Indonesia ditekankan pada pemberian media dan bahan ajar secara interaktif dan dapat 

menggambarkan potensi Indonesia dari dahulu sampai saat ini. Salah satu media dan bahan ajar yang 

dapat digunakan sebagai alat adalah Ensiklopedia Geografi Indonensia. Ensiklopedia ini dapat 

terdiri dari materi-materi objek material, dan dapat mengupas potensi di masing-masing pulau atau 

kawasan di seluruh Penjuru Tanah Air. 

 

3.3 USULAN SILABUS MATA PELAJARAN GEOGRAFI INDONESIA  

Geografi sebagai ilmu kebumian memiliki ciri utama yang membedakan dengan ilmu lainnya, yaitu 

“peta”. Peta dapat memvisualkan seluruh fenomena geosfer, baik fenomena fisikal maupun fenomena 

sosial ekonomi kultural (misalnya fenomena:  banjir, tanah longsor, proses pengkotaan/urbanisasi, 

permukiman kumuh, saujana budaya, dll). Seluruh fenomena geosfer inilah dalam ilmu geografi 

sebagai objek material, sehingga objek material geografi hampir sama dan saling berpapasan dengan 

domain ilmu lain sebagai contoh: permukiman kumuh dikaji oleh ilmu sosial, politik, ekonomi, 

planologi dll. Untuk mengkaji dan menganalisis seluruh fenomena geosfer inilah di perlukan 

pendekatan yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu lain yaitu dengan pendekatan geografi. 

Pendekatan Geografi meliputi 3 hal yaitu pendekatan spasial, pendekatan ekologis dan pendekatan 

kompleks wilayah. 

 

Pembeda ilmu geografi dengan ilmu lain adalah seluruh fenomena geosfer dipetakan kemudian 

dianalsisis dengan pendekatan gegrafi. Oleh karena itu di dalam silabus ini termuat filsafat geografi 

(di dalamnya termuat ciri utama geografi, objek material dan objek formal geografi) sebagai entry 

behavior. Selanjutnya adalah kajian fenomena geosfer (yang terbagi dalam kajian potensi fisikal, sosial 

ekonomi dan kultural, serta kebencanaan), serta di sajikan dalam sebuah Sistem Informasi Geografis.  

 

Adapun penjabaran keseluruhan usulan silabus Geografi Indonesia yang menjadi salah satu bagian 

dari Mata Pelajaran Sejarah dan Geografi Indonesia akan disampaikan dalam tabel-tabel pada 

lampiran naskah ini. Dan setiap objek material diharapkan dapat searah dari keempat poin 

kompoetensi inti kurikulum 2013 yakni: 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  

gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
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prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 


