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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI 

(GEO) 
 
 

RASIONAL PROGRAM 

Program Studi Pendidikan Geografi PPs Universitas Negeri 
Malang didirikan atas dasar pemikiran dan pertimbangan: 
1. Program Studi Pendidikan Geografi S1 sudah berdiri puluhan tahun 

yang lalu di berbagai universitas dan telah menghasilkan sarjana 
pendidikan geografi yang telah menjadi guru geografi—baik tingkat 
SMP atau SMA yang sederajat atau bekerja di bidang lain, namun 
belum tersedia program magister untuk meningkatkan kualifikasi 
mereka dalam bidang akademik. 

2. Para dosen program sarjana pendidikan geografi di berbagai 
universitas mengalami kesulitan meningkatkan kualitas diri dalam 
bidang akademik karena belum tersedia program doktor pendidikan 
geografi. 

3. Demikian mendesaknya kebutuhan penyediaan layanan pendidikan 
geografi tersebut, maka didirikan program studi ini dan hingga saat 
ini (2012) masih satu-satunya di Indonesia—terutama program doktor 
pendidikan geografi. 

 
VISI 

Visi Program Studi Pendidikan Geografi PPs UM yakni menjadi 
program studi unggulan dan rujukan dalam pembelajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan geografi.  
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MISI 
Misi Prodi Pendidikan Geografi PPs UM: 

a. Menyelenggarakan pembelajaran bidang studi geografi yang mampu 
nenghasikan lulusan yang siap menjadi guru atau dosen geografi yang 
profesional. 

b. Menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa 
agar mahasiswa memiliki pengalaman dalam bidang ini. 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen 
dan mahisiswa sehingga dihasilkan lulusan yang mampu berperan 
sebagai agen pembaharuan pendidikan geografi yang berguna bagi 
masyarakat.  

 
TUJUAN 

Program Magister 
Program Magister Prodi Pendidikan Geografi PPs UM bertujuan: 

(1) menghasilkan tenaga pengajar, baik dosen maupun guru grografi yang 
profesional (2) menghasilkan tenaga peneliti bidang pendidikan geografi 
yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran geografi, dan (3) meng-
hasilkan tenaga pendidik yang mampu menjadi agen pembaharuan bidang 
pendidikan geografi. 

 
Program Doktor 

Program doktor (S3) Prodi Pendidikan Geografi PPs UM bertujuan: 
(1) menghasilkan ilmuwan profesional dalam bidang pendidikan geografi 
yang mampu menjadi peneliti dan pengembang ilmu dan (2) menghasil-
kan praktisi yang mampu menciptakan berbagai inovasi pembelajaran 
geografi dan mengkomunikasikan hasil inovasi melalui berbagai sarana 
dan kesempatan ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan geografi. 
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KOMPETENSI LULUSAN 

Kompetensi Lulusan Program Magister  
Lulusan program magister pendidikan geografi memiliki kompe-

tensi: 
1) Menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran geografi dan pende-

katan keruangan. 
2) Mengembangkan sarana pembelajaran geografi: kurikulum, bahan 

ajar, media pembelajaran, alat evaluasi, dan perangkat pembelajaran 
yang lain. 

3) Melakukan penelitian dalam bidang pendidikan geografi  
 
Kompetensi Lulusan Program Doktor  

Lulusan program doktor pendidikan geografi memiliki kompetensi: 
1) Menciptakan teori-teori pembelajaran geografi. 
2) Mengembangkan berbagai pendekatan dan sarana pembelajaran 

geografi (misalnya: kurikulum, buku teks, modul, LKS, media pem-
belajaran geografi, dan lain sebagainya). 

3) Mengkomunikasikan gagasan dan hasil-hasil penelitian diri sendiri 
dan atau kelompok melalui berbagai media, baik tulisan maupun 
elektronik dalam beberbagai forum ilmiah.  

 
SASARAN PROGRAM 

Sasaran Program Magister 
Program Studi Pendidikan Geografi S2 dimaksudkan untuk mela-

yani kebutuhan pendidikan lanjut (Jenjang Magister) agar dapat mencapai 
kompetensi dalam lingkup pendidikan geografi. Sasaran program ini 
adalah: 
a. Lulusan program S1 pendidikan geografi atau non-geografi. 
b. Guru-guru geografi SMU/sederajat.  
c. Dosen-dosen Geografi dari Perguruan Tinggi Kependidikan/non-

kependidikan.  
d. Staf dan tenaga fungsional kedinasan.  
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Sasaran Program Doktor 

Program Studi Pendidikan Geografi S3 dimaksudkan untuk mela-
yani kebutuhan pendidikan lanjut (Jenjang Doktor) agar dapat mencapai 
kompetensi keilmuan dalam lingkup pendidikan geografi. Sasaran 
program ini adalah: 
a. Lulusan program S2 Pendidikan Geografi atau non-geografi. 
b. Guru-guru geografi SMU/sederajat yang telah berijazah magister atau 

yang sederajat.  
c. Dosen-dosen Geografi dari Perguruan Tinggi Kependidikan/non-

kependidikan berijazah magister.  
d. Staf dan tenaga fungsional kedinasan berijazah magister.  

 
STRUKTUR KURIKULUM  
 
Tabel 1. Kurikulum Program Magister Pendidikan Geografi 

Sandi dan Nama Matakuliah SKS/ 
JS 

Semester Jml 
SKS 1 2 3 4 

Mata Kuliah Umum (MKU) 6 sks       
MKU500 Metode Penelitian Kuantitatif  2/2 x     

 
6 

MKU501 Metode Penelitian Kualitatif  2/2 x    
MKU502 Statistik Inferensial 2/2  x   
Jumlah SKS 6      
Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 5 
sks       

MKDK510 Landasan Pendidikan & 
Pembelajaran 3/3 x     

5 
MKDK512 Problematika Pendidikan 

Bidang Studi Geo 2/2  x   

Mata Kuliah Keahlian (MKK) 24 sks       
1. Wajib:       
GEO520 Aplikasi SIG & Pernc. 

Pengembangan Wilayah* 2/3 x     
 
 
 
 

GEO522 Geografi Penduduk dalam 
Pembangunan* 2/3 x    

GEO523 Geografi Regional Lanjut 2/2 x    
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Sandi dan Nama Matakuliah SKS/ 
JS 

Semester Jml 
SKS 1 2 3 4 

GEO525 PBM Bidang Studi Geografi 2/2 x     
24 GEO530 Kapita Selekta Geografi 

Teknik/Fisik * 
2/3  x   

GEO541 Kapita Selekta Geografi Manusia  2/3  x   
GEO550 Telaah Kurikulum dan Bahan Ajar 

Geografi  
2/3  x   

GEO554 Seminar Penelitian Pendidikan 
Geografi 2/3  x   

PPL555 PPL 2/4   x  
KKL556 KKL 0   x  
TES590 Tesis (+ Seminar Proposal) 6   x  
2. Pilihan (Wajib Lulus Minimal 4 SKS)       
GEO531 Kartografi dan Penginderaan Jauh * 2/3  x    

 
 
 
4 

GEO532 Klimatologi Terapan * 2/3  x   
GEO533 Geo.Lingkungan. & Pengelolaan 

SDA  2/2  x   

GEO540 Interaksi Desa Kota Lanjut 2/2  x   
GEO542 Geografi Pembangunan Lanjut 2/2  x   
GEO543 Interaksi Multi Sosbud. dlm 

Perspektif Keruangan 2/3  x   

GEO551 Evaluasi Program dan 
Pembelajaran Geografi  2/2  x   

GEO552 Aplikasi Paradigma Pendidikan 
dalam  Pembelajaran Geografi 2/2  x   

GEO553 Media Pembelajaran Geografi: 
Produksi  

 
2/3  

x   

KULIAH PRA-PASCA  
(Oleh Tim Jurusan = 2 minggu)       

MTR400 Bahasa Inggris Profesi 
Pendddikan Geografi 0/2 x     

 
 
0 

MTR401 Penulisan Karya Ilmiah 0/2 x    
MTR402 Statistik Deskriptif 0/2 x    
MTR403 Bidang Kajian (Riset) Geografi & 

Pend. Geografi 0/2 x    

MTR404 Filsafat Ilmu Geografi 
 
 

0/2 x 
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Sandi dan Nama Matakuliah SKS/ 
JS 

Semester Jml 
SKS 1 2 3 4 

MK. MATRIKULASI (Khusus Input S-1 
Non-Geo)       

GEO400 Pengantar Pendidikan Geografi***) 0/2 x     
0 GEO401 Geografi Fisik/Teknik 0/2 x    

GEO402 Geografi Manusia 0/2 x    
Jumlah      39 

Catatan: 
*) Mata Kuliah membutuhkan praktikum dan diperlukan asistensi tenaga 

praktikum di Laboraturium Jurusan Geografi - FMIPA. 
 
 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

MKU 500 Metode Penelitian Kuantitatif (2sks/2js)  
Matakuliah ini membahas prinsip dan prosedur penelitian 

kuantitatif sebagai dasar penulisan tesis. Topik yang dibahas: prinsip-
prinsip penelitian kuantitatif, prosesdur peneilitian kuantitatif, jenis 
penelitian kuantitatif, pemilihan dan perumusan masalah, penelusuran 
perpustakaan, perumusan hipotesis, variabel dan pengukurannya, data 
penelitian, instrumen penelitian, analisis data, penyusunan usulan/ 
prosposal, dan model penulisan laporan penelitian.  
 
MKU 501 Metode Penelitian Kualitatif (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas prinsip dan prosedur penelitian kualitatif 
sebagai dasar penulisan tesis. Topik yang dibahas: prinsip-prinsip 
penelitian kualitatif, prosesdur penelitian kualitatif, jenis penelitian 
kualitatif, data penelitian kualitatif, teknik pengupulan data, instrumen 
penelitian, analisis data, menyusun proposal, dan teknik penulisan laporan 
penelitian.  
 
MKU 502 Statistik Inferensial (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas teknik-teknik analisis data dengan 
menggunkan rumus statistik. Topik yang dibahas meliputi: tujuan anali-
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sis, jenis data kuantitatif, penggunaan rumus-rumus statistik paramatik 
dan nonparametik dengan aplikasi SPSS/SPS, dan teknik membuat 
inferensi. 
 
MKDK 510 Landasan Pendidikan dan Pembelajaran (3sks/3js) 

Matakuliah ini membahas pendidikan sebagai sistem yang 
kompleks yang berkaitan dengan sistem lainnya seperti sistem sosial, 
politik, dan budaya. Topik kajian meliputi landasan-landasan: religi, 
filosofis, historis, sosiologis, yuridis, dan psikologis. Di samping itu 
dibahas pula teori belajar, teori pembelajaran, taksonomi tujuan pem-
belajaran, strategi dan metode pembelajaran, organisasi isi, dan evaluasi. 
 
MKDK 512 Problematika Pendidikan Bidang Studi Geografi 
(2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas problem pendidikan dan atau pembe-
lajaran, khususnya yang terkait dengan pendidikan geografi. Isu-isu yang 
dibahas meliputi: kelemahan kurikulum, kualitas pembelajaran, hasil 
belajar geografi, dan kecenderungan masa depan bidang studi geografi 
(guru/dosen, siswa/mahasiswa, UAN, dan peran geografi bagi lulusan).  
 
GEO 520 Aplikasi SIG dan Perencanaan Pengembangan Wilayah 
(2sks/3js) 

Matakuliah ini membahas konsep SIG, software, dan hardware 
yang dibutuhkan; klasifikasi data input; program pengolah citra untuk 
SIG; dan pengelolaan data dalam pengelolaan sumber daya. Di samping 
itu, dibahas juga konsep perencanaan pengembangan wilayah, inventari-
sasi masalah dan inventarisasi data wilayah (data fisik penduduk, 
ekonomi, budaya), analisis masalah dan potensi wilayah, dan model-
model perencanaan pengembangan wilayah. 

 
GEO 522 Geografi Penduduk dalam Pembangunan (2sks/3js) 

Matakuliah ini membahas kualitas dan kuantitas penduduk sebagai 
sumber daya manusia, Indikator kualitas SDM, pengembangan SDM 
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ditinjau dari perspektif geografi, pendekatan dan model pengembangan 
SDM, tipologi lembaga-lembaga kemasyarakatan, peran lem-baga 
kemasyarakatan sebagai organisasi, agen perubahan, dan pengambil 
keputusan dalam pelaksanaan suatu pembangunan. 
 
GEO 523 Geografi Regional Lanjut (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas globalisasi peran teknologi informasi, 
perubahan regional kewilayahan menuju regional ekonomi, dampak 
regionalisme pada negara-negara berkembang, prinsip-prinsip kerjasama 
antar negara dan antar kawasan dunia dalam era global, dan kecenderung-
an kerjasama kawasan dunia. 
 
GEO 525 PBM Bidang Studi Geografi (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas paradigma, pendekatan, strategi, model, 
metode, dan teknik pembelajaran dan aplikasinya dalam bidang studi 
geografi. Di samping itu, dalam mata-kuliah ini diidentifikasi masalah-
masalah pembelajaran geografi, misalnya pembelajaran geografi yang 
tanpa media pembelajaran, kajian fenomena geografi dalam pembelajaran 
tidak menggunakan pendekatan keruangan, dan sebagainya. 
 
GEO 530 Kapita Selekta Geografi Fisik/Teknik (2sks/3js) 

Matakuliah ini membahas geografi fisik yang mencakup fenomena 
geosfer. Topik-topik bahasan meliputi: konsep geografi fisik, unsur 
geografi fisik, dan persoalan atau kasus-kasus kerusakan alam, seperti: 
batuan/tanah, air, udara, metode pengukuran kerusakan, dan penanggu-
langan kerusakan. 
 
GEO 541 Kapita Selekta Geografi Manusia (2sks/3js) 

Matakuliah ini membahas geografi manusia yang mencakup: 
konsep geografi manusia, unsur geografi manusia, kedudukan geografi 
manusia, kasus-kasus dalam kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, dan 
politik, dan metode analisis geografi manusia.  
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GEO 55O Telaah Kurikulum dan Bahan Ajar Geografi (2sks/3js) 
Matakulian ini membahas kesahihan kurikulum geografi SMP/ 

SMA dan buku teks yang ditulis berdasarkan kurikulum yang berlaku. 
Topik kajian meliputi: (1) kebenaran SK, KD, dan indikator silabus, dan 
(2) kebenaran buku teks (buku ajar) yang ditinjau dari kebenaran: bahasa, 
isi, media gambar, dan penerapan pendekatan keruangan. 
 
PPL 555 Praktik Pengalaman Lapangan (2/4) 

Matakuliah ini berisi kegiatan mahasiswa praktik pembelajaran di 
program studi pendidikan geografi jenjang S-1. Dalam PPL ini mahasis-
wa melakukan: menyusun SAP/RPP, melaksanakan pembelajaran 
minimal dua kali pertemuan, dan menyusun laporan kegiatan yang berisi: 
SAP/RPP, refleksi kegiatan pembelajaran, dan saran perbaikan pembela-
jaran. 
 
KKL 556 Kuliah Kerja Lapangan (0/0) 

Matakuliah ini membelajarkan mahasiswa melakukan observasi 
terhadap objek geografi fisik, manusia, atau pembelajaran geografi/IPS. 
Hasil observasi disusun dalam bentuk laporan dan diseminarkan (panel) 
untuk penyempurnaan. 
 
TES 590 Tesis (6 SKS) 

Unjuk kerja penelitian ilmiah secara mandiri yang meliputi: 
menyusun proposal, seminar proposal, melakukan penilitian, menyusun 
laporan penelitian dalam bentuk tesis, dan ujian. Bentuk penelitian bebas 
dipilih untuk mengkaji masalah-masalah pendidikan geografi. 
 
GEO 431 Kartografi dan Penginderaan Jauh (2 sks/3js) 

Matakulian ini membahas pengetahuan dasar peta (koordinat globe 
dan peta, proyeksi peta, skala peta, klasifikasi peta menurut skala dan 
tema, klasifikasi simbol peta, cara-cara penggambaran relief, dan 
representasi data peta tematik. Topik-topik penginderaan jauh meliputi 
pentingnya PJ dalam geografi, dasar fisika PJ, unsur-unsur, klasifikasi 
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sistem PJ, klasifikasi citra PJ, interpretasi citra, dan terapan interpretasi 
citra dalam survei. 
 
GEO 532 KIimatologi Terapan (2sks/3js) 

Matakuliah ini membahas konsep iklim dan cuaca, iklim global dan 
lokal, faktor-faktor iklim, penentuan tipe iklim, iklim kota dan desa, 
perubahan iklim, dan hubungan iklim dengan kehidupan manusia.  
 
GEO 533 Geo Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 
(2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas prinsip dasar geokimia sejarah bumi 
yang mencakup perkembangan kehidupan, distribudi unsur dan siklus 
geokimia, unsur penyusun kerak bumi, problematika lingkungan, dan 
kecenderungan geokimia lingkungan wilayah tropis. Di samping itu 
dibahas pula ekologi air (baik tawar maupun asin), pemberdayaan sumber 
air, eksplorasi biota perairan, pengelolaan sumber daya pantai, serta 
pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dalam air. 
 
GEO 540 Interaksi Desa Kota Lanjut (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas karakteristik desa kota, ketimpangan 
desa kota, bentuk-bentuk interaksi desa kota, mobilitas penduduk dan 
implikasinya, berbagai pendekatan serta pemahamanan terhadap masyara-
kat desa kota. 
 
GEO 542 Geografi Pembangunan Lanjut (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas dinamika kebijakan pembangunan dari 
waktu ke waktu, tolok ukur pembangunan, dan pengembangan model-
model pembangunan yang bertumpu pada karakteristik wilayah. 
 
GEO 543 Interaksi Multi Sosiobudaya dalam Perspektif Keruangan 
(2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas konsep kesamaan dan perbedaan dalam 
suatu perubahan sosial, struktur, pola dan proses keruangan serta penga-
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ruhnya pada keragaman sosiobudaya, beberapa kendala dalam kehidupan 
bersama antara sosiobudaya, konflik dan pemecahannya, multikulturisme, 
dan integrasi dan disintegrasi sosial. 
 
GEO 551 Perencanaan Program dan Evaluasi Pembelajaran Geo-
grafi (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas model-model perancangan sistem 
pembelajaran, meyusun rancangan pembelajaran geografi, teknik dan 
instrumen evaluasi proses dan hasil belajar geografi, dan mengembangkan 
instrumen evaluasi.  
 
GEO 552 Aplikasi Paradigma Pendidikan dalam Pembelajaran Geo-
grafi (2sks/2js) 

Matakuliah ini membahas paradigma pendidikan, aplikasi paradig-
ma pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran 
geografi di sekolah. Topik bahasan meliputi paradigma behaviorisme, 
konstruktivisme, dan eklektik. Masalah pembelajaran geografi meliputi: 
hasil belajar rendah, keaktifan kurang, bahan ajar tidak mendukung siswa 
aktif dan mengandung banyak kesalahan, dan rendahnya minat siswa 
terhadap bahan ajar geografi. 
 
GEO 553 Media Pembelajaran Geografi: Produksi (2sks/3js) 

Matakuliah ini membahas konsep dasar media dan alat peraga 
untuk pembelajaran geografi, fungsi media pembelajaran, faktor yang 
dipertimbangkan dalam pemilihan media, prosedur pengembangan, dan 
produksi media pembelajaran geografi.  
 
GEO 554 Seminar Penelitian Geografi (2sks/3js) 

Matakuliah ini membekali mahasiswa wawasan penulisan tesis, 
yang meliputi: masalah/fokus penelitian, metodologi penelitian, dan 
teknik penulisan tesis: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, 
dan penulisan daftar rujukan dengan berpedoman padan PPKI dan kaidah 



12  Katalog Program Studi S2/S3 GEO 

bahasa Indonesia yang baik dan benar.  
 
MTR 400 Bahasa Inggris Profesi Pendidikan Geografi (0sks/2js) 

Matakuliah ini membahas teknik memahami teks geografi yang 
tertulis dalam bahasa Inggris. Topik bahasan meliputi makna kata kunci, 
pokok pikiran dalam paragraf, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam 
penerjemahan.  
 
MTR 401 Penulisan Karya Ilmiah (0sks/2js) 

Matakuliah ini membahas kaidah penulisan karya ilmiah riset dan 
non-riset. Tata cara dan teknik penulisan karya ilmiah riset meliputi: latar 
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, 
hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan penulisan daftar 
rujukan, dan karya ilmiah non-riset meliputi: abstrak, ”pendahuluan”, 
metode, kajian/diskusi, simpulan, dan daftar rujukan. 
 
MTR 402 Statistik Deskriptif (0sks/2js) 

Matakuliah ini membahas teknik-teknik analisis deskriptif yang 
digunakan dalam suatu penelitian. Topik bahasan meliputi penaksiran 
parameter sampel dan populasi, penggunaan statistik antara lain mean, 
proporsi, median, standar deviasi, varian, dan penggunaan analisis tabula-
si silang.  
 
MTR 403 Bidang Kajian/Riset Geografi dan Pendidikan Geografi 
(0sks/2js) 

Matakuliah ini membahas objek geografi fisik dan manusia yang 
mencakup variabel-variabel dan atau hubungan timbal-balik yang 
berpeluang dapat dijadikan objek penelitian. Topik bahasan bidang fisik 
geografik meliputi kasus-kasus kerusakan lahan, air, udara, metode 
pengukuran kerusakan, dan penanggulangan kerusakan lahan. Topik 
bahasan bidang geografi manusia meliputi kependudukan, sosial, 
ekonomi, budaya dan politik, dan sejenisnya. 
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MTR 404 Filsafat Ilmu Geografi (0sks/2js) 
Matakuliah ini membahas pemahaman keberadaan ilmu geografi, 

baik fisik maupun manusia, dan aspek yang melingkupinya serta 
hubungan timbal balik. Keberadaan dan kekuatan ilmu geografi yang 
dibangun atas unsur utama keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan 
dalam satuan waktu. Metode kajian dan metode pengukuran kerusakan 
dan penanggulangannya dalam perspektif kependudukan, sosial, ekonomi, 
budaya, dan politik. 

 
Mata Kuliah Matrikulasi (Input Non-Geo/Pendidikan Geo (0 SKS) 
GEO 400 Pengantar Pendidikan Geografi 

Matakuliah ini membahas definisi geografi, objek material, dan 
objek formal geografi yang akan digunakan untuk pelajaran IPS SD, IPS-
geografi SMP, dan geografi SMA. Dalam matakuliah ini dibahas pula 
peta dan globe sebagai media pembelajaran dan permasalahan pembela-
jaran geografi.  
 
GEO 401 Geografi Fisik/Teknik (0sks/2js) 

Matakuliah ini membahas yang geografi fisik mencakup aspek-
aspek konsep, unsur, kedudukan geografi fisik, kasus-kasus kerusakan 
lahan, air, udara, metode pengukuran kerusakan, dan penanggulangan 
kerusakan lahan. 
 
GEO 402 Geografi Manusia (0sks/2js) 

Matakuliah ini membahas konsep, unsur, kedudukan geografi 
manusia, kasus-kasus dalam kependudukan, sosial, ekonomi, budaya dan 
politik, metode analisis geografi manusia dan masalah kependudukan dan 
upaya penanggulangannya. 
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Tabel 2. Kurikulum Program Doktor Pendidikan Geografi 

Sandi dan Nama Matakuliah Kate-
gori 

SKS
/JS 

Semester 
1 2 3 4 5 6 

I. PROGRAM PERKULIAHAN 
(24 SKS) 
1. Mata Kuliah Landasan 
Keilmuan (DIP) 12 sks 

DIP600 Filsafat ilmu 
DIP601 Filsafat Pendidikan 
DIP602 Filsafat Geografi 
DIP603 Disain Penelitian dan 

Analisis Data 
DIP604 Wawasan Pendidikan 

 
2. Mata Kuliah Spesialisasi 
Bidang Studi (SBS) 12 sks 

GEO610 Problematik Pendidikan 
Bidang  Studi 

GEO611 Studi Mandiri I 
GEO612 Studi Mandiri II 
GEO613 Studi Mandiri III 

 
II. DIS 650 DISERTASI (P/BI) 
(28 SKS) 
1. Seminar: Kajian dan Analisis 

Penelitian  
 
2. Seminar Usulan Penelitian 
 
3. Bimbingan Usulan dan Disertasi 

 
 
 
 

S/M/R 
S/M/R 
S/M/R 
S/M/R 

 
S/M/R 

 
 
 

S/M/R 
 

S/M/R 
S/M/R 
S/M/R 

 
 
 

S/M/R 
 
 

S/M/R 
 

S/M/R 
 

 
 
 
 

2 
2 
2 
3 
 

3 
 
 
 

3 
 

3 
3 
3 
 
 
 

4 
 
 

4 
 

20 
 

 
 
 
 

X 
X 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
(4) 
X 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
(2) 

Jumlah SKS  52 13 12 11 8 6 2 
Keterangan: 
Program perkuliahan, penelusuran akademik, dan interaksi akademik meliputi 
kegiatan seminar (S), pertemuan profesional (M), penelitian (R), baik yang 
bersifat kepustakaan (P), laboratorik (B), maupun lapangan (L). 
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DESKRIPSI MATAKULIAH  

DIP600 Filsafat ilmu (2 sks) 
Matakuliah ini membahas hakekat ilmu pengetahuan dari sudut 

pandang ontologi, epistimologi, aksiologi, dan etika. Pokok-pokok bahas-
an meliputi: kriteria kebenaran, dasar-dasar ilmu pengetahuan, peranan 
teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan, prosedur pengembangan 
ilmu pengetahuan, dan kerangka pikir ilmiah; perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta pengaruhnya terhadap tata nilai 
kebudayaan dan kehidupan bangsa; filsafat ilmu dalam bidang studi.  
 
DIP601 Filsafat Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah ini membahas isu-isu filosofis dalam pendidikian untuk 
memformulasi dan menjustifikasi secara teoritis program pendidikan. 
Topik-topik yang dibahas meliputi berbagai aliran filsafat pendidikan, 
aplikasi filsafat untuk memecahkan masalah pendidikan, dan aplikasi 
filsapat pendidikan untuk mengatasi rendahnya kualitas pembelajaran 
bidang studi.  
 
DIP602 Filsafat Geografi (2 sks) 

Matakuliah ini membahas hakekat ilmu geografi dari sudut 
pandang ontologi, episti-mologi, aksiologi, dan etika. Topik bahasan 
meliputi: sejarah perkembangan geografi, aliran-aliran geografi, konsep 
dasar ilmu geografi, berbagai teori dan model dalam geografi, perkem-
bangan paradigma geografi, hubungan geografi dengan ilmu-ilmu sosial 
yang lain, perkembangan ilmu geografi dan teknologi serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan manusia. 
 
DIP603 Disain Penelitian dan Analisis Data (3sks) 

Matakuliah ini membahas beberapa modus dan alternatif pola 
penelitian dalam bidang kependidikan seperti penelitian kualitatif, 
kuantitatif, atau pola-pola lain, penggunaan berbagai teknik dan uji 
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statistik serta pendekatan dan prosedur analisis data kuantitatif, penafsir-
an, pemaknaan, dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. 
 
DIP604 Wawasan Pendidikan(3 sks) 

Matakuliah ini membahas masalah-masalah pendidikan yang 
mendasar dengan menggunakan wawasan makro, termasuk isu yang 
dihadapi negara/bangsa Indonesia serta kaitannya dengan pilihan dan 
keputusan kebijakan. Pokok-pokok yang diketengahkan antara lain: 
pengertian tentang masalah, isu dan kebijakan pendidikan, isu penting 
dalam pendidikan dan kebijakan penanggulangannya (pendidikan dan 
pembangunan; pendidikan dan persekolahan; upaya-upaya perbaikan 
pendidikan). 
 
DIS650 Disertasi (28 sks) 

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian 
mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi 
masalah-masalah sementara yang telah diketahui jawabannya atau 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang 
telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang 
dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan para pembimbing. 
Penelitian dalam rangka penyusunan disertasi adalah kegiatan akademik 
yang taat kaidah dan menggunakan penalaran empirik atau non-empirik 
dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin pendidikan geografi. 
Pokok kajian dalam disertasi adalah persoalan-persoalan dalam pembela-
jaran geografi. 
 
DIS650 Seminar: Kajian dan Analisis Penelitian (4sks) 

Matakuliah ini membahas secara kritis teori, model, dan metodo-
logi penelitian dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan bidang studi 
pendidikan geografi. Topik yang dibahas adalah: (1) teknik kajian 
kepustakaan, (2) hasil-hasil penelitian secara substantif dan pemanfaat-
annya sebagai model penelitian disertasi dan teknik analisis data. Hasil 
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akhir dari seminar ini adalah mantapnya bidang-bidang yang diteliti dan 
metodologi penelitian untuk penulisan disertasi masing-masing mahasis-
wa sesuai degan bidang studinya. Penilaiannya adalah Lulus (L) dan 
Belum Lulus (BL). 
 
DIS650 Seminar: Usulan Penelitian (4sks) 

Matakuliah ini membahas usulan penelitian untuk penulisan 
disertasi sesuai dengan bidang studi melalui kegiatan seminar. Melalui 
kegiatan ini usulan penelitian disempurnakan dan dimantapkan. Hasil 
seminar adalah usulan penelitian yang disetujui oleh promotor yang 
merupakan prasyarat untuk mengikuti ujian kualifikasi. Penilaiannya 
adalah Lulus (L) atau Belum Lulus (BL). 
 


