
 

31 

GEOGRAFI INDONESIA 

BAB 4 

USULAN REVISI SILABUS GEOGRAFI DALAM PEMINATAN SOSIAL 
 

4.1  KONSEP PEMBELAJARAN GEOGRAFI PEMINATAN SOSIAL 

Pada usulan revisi mata pelajaran geografi pada kelompok C atau peminatan kelompok sosial 

ini, ditekankan pada konsep dasar materi yang diajarkan pada peserta didik. Jikalau 

pembelajaran Geografi Indonesia pada kelompok A lebih ditekankan pada pengetahuan 

(knowledge) siswa tentang potensi dan tantangan kedepan Bangsa dan Negara Indonesia. Lain 

halnya pada pembelajaran Geografi pada kelompok pemintanan, lebih ditekankan pada 

pembekalan siswa terhadap ilmu pengetahuan geografi yang nantinya sebagai fungsi dari 

persiapan menuju pembelajaran di Perguruan Tinggi.  

 

Pengertian lain dari ilmu pengetahuan ini adalah bagaimana siswa didik lebih banyak 

mendalami tentang dasar-dasar filosofis kenapa ilmu tersebut muncul, kemudian dilanjutka 

dengan perkembangan keilmuan tersebut, sampai dengan pendekatan-pendekatan utama 

yang akan mempengaruhi cara berfikir siswa didik. Harapannya jikalau sudah mendalami 

tentang keilmuan geografi ini, siswa didik bukan hanya dapat menjawab pertanyaan “what”, 

“where”, dan “when” semata, yang notabene sudah dijawabkan pada Mapel Geografi Indonesia. 

Akan tetapi justru dapat menjawab lebih lanjut kata “why” and “how” masalah tersebut 

muncul yang kemudian dapat menghasilkan berbagai pemikiran serta tindakan penyelesaian 

minimal pada skala mikro dilingkungan sekitarnya. 

 

Perbedaan pembedaan konsep dasar mata pelajaran Geografi Indonesia di kelompok wajib 

dengan Mapel Geografi di kelompok peminatan dilatarbelakangi oleh filosofis keberadaan 

pendidikan menengah atas yang merupakan pendidikan dengan tujuan sebagai persiapan 

menuju jenjang Perguruan Tinggi atau sering disebut sebagai jenjang “pre-college or pre-

university”. Oleh sebab itu segala macam pembelajaran yang disampaikan harus dapat 

mendukung dan terintegrasi dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi, sehingga proses 

pencetakan sumberdaya manusia yang efektif dapat terselenggara dengan maksimal. 

 

4.2 USULAN REVISI SILABUS GEOGRAFI PEMINATAN SOSIAL 

Adapun beberapa usulan revisi tentang silbaus mata pelajaran Geografi di pemintana sosial 

atau kelompok C dapat disampaikan pada lampiran 2 yaitu tabel-tabel yang membahas secara 

langsung kompetensi dasar sampai indikator dalam pembelajaran di mata pelajaran tersebut. 

Tujuannya adalah dapat mensinkronkan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dengan jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi. 

 


