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Posisi Mata Pelajaran Geografi

. Geog€fi lermasuk kelompoklPS/lS
. Geografiiidak dibeikan di Program IPAJIA
Di Perguruan ]inggi:
. LPTK : lS
. Non LPTK i lA
Syarat [,4asuk PT:
. LPTK :lS/1A
. Non LPTK :IA
Tidak menggambarkan ketelpaduan dan kesinambungan

Apresiasi Terhadap Geografi
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Geogralidianggapmudah
Pemahaman serta a presiasi terh adap kom petensl geog rafi masih
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Era qlobalisasi sarat dengan inovasi termasuk
per k;mbangan ilmu dan teknologi
Perlunva Frame of thinking mengenai komptensi
Iulusari pendidikan geografi
KomDelensiquru (dan dosenJ terhadap akses
teknologi informasi (modern) masih kurang
Setiap disiplini Prodi/Fakultas harus melakukan
upaya-upaya mendasar
Para pengelola, Pengajar dan pembelajar harus
marnpu menjalankan perannya secala
profesional

Pengettian
Geograli
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Etimologis dan Konseptual
'
)
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Dari bahasa yunani: geo i bumidan graphein : tulisan
Perhatian tentang ilmu Seografi bukan hanya
berhubungan dengan fisik alamiah bumi dan bagianbagian alam semesta yang berpengaruh terhadap bumi
saja, tetapi meliputisemua fenomena yang ada di
permukaan bumi baik fisik maupun sosial.

lnti kajian geografi adalah hubungan timbal balik antara
manusia dengan lingkuntan.

Definisi Geografi
Beberapa definisi/batasan geografi:
Frank Debenham (1950)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Preston E. James (1959)
James Fairgrive (1966)
Strabo (1970)
Bintarto (1981)
Hasil Seminar dan Lokakarya lkatan Geografi
lndonesia (lGl) di Semarang pada 1988;
Hasset (2001)
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Elemen-elemen yang sama
dalam Pemaknaan Geografi
1.
2.
3.

Geografitermasuk ilmu tentang bumi (edrth science) dengan
objek permukaan bumisebagai lingkungan hidup manusia
dan lingkungan tempat manusia dapat mengubah dan
membangunnyaGeografi memperhatikan persebaran manusia dalam ruang
dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
Dalam Geografiterdapat unsur-unsur utama, antara lain
jarak, interaksi, gerakan dan persebaran.

Dengan demikian geografi adalah studi/kajian yang
bersifat padu (integrated) tentang hubungan
keruangan gejala.

Objek Geografi
GEOSFER, dengan tiga pendekata n

yaitu:
1). Pendekata n keruangan(spatia l)
2). Pendekata n kelingku

nga

n(ekologi)

3). Pendekata n kewilaya han(Regiona l)

Konsep Geografi
1. Lokasi

a. LokasiAbsolut.
b. Lokasi Relatif.
2, Jatak
a. Jarak Mutlak
b. Jarak Relatif
3. Keterjangkauan
4. Pola
5. Morfoloti
6. Aglomerasi
7, Nilai Kegunaan
8. lnteraksi lnterdependensi
9. DiferensiasiArea,
10. Keterkaitan keruangan
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Kecerdasan sPasial
Terkait dengan dimensi yang tidak terlihat atau
imajinatit misalnya tanggal, hari, waktu, era, dan
masa.
Orang yang mempunyai kecerdasan spasial tinggi,
biasanya disertai daya imajinatif cepat dan tepat'

Kecerdasan sPasial

.
.
.

Spasial terkait erat dengan kata spoce yang berarti
ruang. Spasial berarti keruangan. Ruang merupakan
lingkungan di sekitar kita atau keadaan geografis
sekitar kita.
Peta adalah salah satu cerminan konsep spasial' Di
dalam peta digambarkan keadaan permukaan burni

dengan berbagai informasi peruntuka nnya '
Kecerdasan spasial merupakan kekuatan daya pikir
seseorang terhadap konsep keruangan, yakni
berpikir holistik-komPrehensil
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Kecerdasan sPasial
Kecerdasan spasial dapat diasah melalui pembelajaran
peta/kartografi, pengalaman, traveling sekaligus
mempertajam daya ingat, dan faktor pembawaan
sejak kecil. Belajar pe rpetaa n/ka rtog rafi menjadi
alasan utama agar memiliki kecerdasan spasial,
Perkembangan teknologi citra satelit, juga banyak
membantu seseorang dalam melatih kecerdasan
spasial- Dalam citra satelit tersebut nampak dari atas
rumah, gedung, jalan, dan semua halyang ada di atas
permukaa n.

Kecerdasan spasial
Pengwilayahan data spasial untuk menetapkan
pembangunan disebut wilayah subjektif, sedang
wilayah yang ditetapkan untuk suatu bidang
kehidupan sebagai tuiuan pembangunan
(penetapan wilayah pembangunan) disebut wilayah

objektif.
Produk akhir dari analisis data spasial disebut
"wilayah geografik" sedang cakupan ruang muka
bumi yang dianalisis disebut "area/daerah"'

Kecerdasan spasial
Geografi dapat d ima nfa atkan untuk
menjelaskan Konteks Spasial dalam bidangbidang sperti:

1. Pendidikan
2. Pertanian
3, lndustri
4. Transportasi
5, Pengembanganwilayah
6. Dll.

Menumbuhkan Kecerdasan SPasial
Kecerdasan spasial bisa ditumbuhkembangkan secara kognitll sfektif

maupun psikomotoriki
Secara kognitif rnisalnya dengan mengenalkan seorang anak dengan
materialspasial, misaldengan sketsa, denah, foto, peta, maket, film
bertenra petualangan dan sebagainya.
Secara af€ktifatau untuk menb.ngun sikap, apresiasiseorang anak
terhadap dunia spaslal blsa terbangun dengan membiasak?n diri membaca
peta, baik sa.t bermain didd am r!mah maupun qaat bergerak dia am
bebas (misalnya d€ngan peta wisata).
Secara psikomotorik, life skill spasial akan tumbuh ketika seseorang jadi
terbiasa dalam mendokumentasi aspek aspek spasial meski hanya untuk

catatan pribadi.

GGog]ali dan

Pom[ansunan lla$ional

Pembangunan Wilayah
Pembangunan pada dasa rnya adalah
pengembangan wilayah yang menyangkut
aspek fisis, manusiawi, biotis, dan abstrak.
Geografi pembangunan identik d enga n
geografi pengembangan wilayah.
Pembangunan lndonesia diharapkan
bermuara pa da kemakmuran masyarakat
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Pembangunan Wilayah
Dalam.menelaah suatu persoalan keruangan geografi
memiliki tiga pendekatan utama yaitu
(1) analisis spasial,
(2) analisis ekologis dan
(3) analisis komplek regional sebagai gabungan dari
pendekatan (1) dan (2).
P€ndekatan ke tiga merupakan cara yang lebih tepat
digunakan untuk menelaah fenomeni ge-ografis yang
memiliki tingkat kerumitan tinggi kareni ba-nyaknya "
variable pengaruh dan dalam-tingkup multi d-imen!i
(ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan).

Peniliililan 0eourati
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