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Ketua Program Studi
Buku Panduan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Geografi

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
ini disusun dalam rangka memberikan informasi yang lengkap tentang
program studi Magister (S2) Pendidikan Geografi kepada para
mahasiswa, dosen, dan berbagai pihak lain yang terkait. Uraian yang
ada di dalam buku ini bukan merupakan peraturan baru (new regulation)
dari Program Studi Magister (S2) Pendidikan Geografi, tetapi lebih
bersifat panduan, terutama bagi mahasiswa untuk menyelesaikan
pendidikannya tepat waktu.

Dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menjalankan proses
akademik secara baik, benar, dan konsisten sangat diharapkan,
sehingga lulusan yang dihasilkan oleh Program Studi Magister (S2)
Pendidikan Geografi sesuai dengan standar mutu yang diharapkan oleh
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Akhirnya, sangat disadari bahwa “tiada gading yang tak retak”.
Sekiranya dalam penyajian Buku Pedoman ini masih dijumpai adanya
kesalahan atau kekurangan-kekurangan, maka dengan rendah hati kami
sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk
perbaikan.

Padang, Agustus 2019
Ketua Program Studi,

Dr. Iswandi U., M.Si
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Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Buku Panduan ini merupakan upaya serius dan kerja keras untuk

memperbaiki proses belajar mengajar dan proses pembimbingan serta
kondisi atmosfer akademik agar kinerja Program Studi Magister
Pendidikan Geografi menjadi baik, sehingga akan berkembang menjadi
Program Studi yang unggul dan berkualitas.

Indikator kinerja Program Studi yang baik tersebut harus dapat
dinilai dan diukur dari berbagai aspek, yaitu:

1. Tingkat produktivitas lulusan tinggi
2. Lama penyelesaian studi tepat waktu
3. Kompetensi keilmuan lulusan terpuji
4. Tingkat kegagalan (drop out) mahasiswa sangat kecil
Kondisi demikian tidak mungkin dapat dicapai tanpa kerja keras

dan perencanaan yang baik dari mahasiswa maupun dosen serta
pengelola Program Studi Magister Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang.

Dengan adanya Buku Panduan Program Studi Magister
Pendidikan Geografi ini diharapkan semua mahasiswa dan dosen, serta
pihak-pihak terkait lainnya dapat menjalankan strategi proses belajar
mengajarnya secara efisien, efektif, dan mandiri.
Selamat belajar dan selamat bekerja, semoga sukses

Padang, Agustus 2013
Dekan

dto

Dr. Siti Fatimah, M.Si, M.hum
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat memprioritaskan

pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dan

mampu berkiprah secara profesional dalam menghadapi percaturan

regional dan global. Sumber daya manusia tersebut dapat dihasilkan

melalui pendidikan nasional yang berkualitas. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas), perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi

strategis dalam menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, jujur,

berkualitas, demokratis, dan mampu menghadapi tantangan dan

persaingan antarbangsa. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 juga

mengisyaratkan bahwa pemerintah memberi kesempatan yang luas kepada

Perguruan Tinggi maupun Sekolah Tinggi di tanah air, untuk

mengembangkan program studi sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya. Bangsa dan negara Indonesia memerlukan sumber daya

manusia yang unggul dan mampu berkiprah secara profesional dalam

menghadapi percaturan regional dan global. Sumber daya manusia

tersebut dapat dihasilkan melalui pendidikan nasional yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru dan dosen adalah
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tenaga yang profesional di bidangnya. Guru dan dosen adalah tenaga

pendidik yang profesional, yang berperan dalam memajukan pendidikan di

Indonesia, termasuk Pendidikan Geografi. Selanjutnya, berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengamanatkan

pada perguruan tinggi untuk menyusun kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan

struktur pekerjaan di berbagai sektor. Berdasarkan hal tersebut, khusus

tentang kualifikasi yang dipersyaratakan untuk dapat mengajar di perguruan

tinggi adalah, minimal, setingkat S-2 (magister).

Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi pada tahun 2011

merupakan konsentrasi pada Program Studi IPS Pascasarjana UNP. Pada

tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 160/E/O/2013 Program Studi S2 Magister

Pendidikan Geografi pengelolaannya dibawah Fakultas Ilmu Sosial.

Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu

Sosial UNP merupakan program studi yang pertama dan satu-satunya

terpada pada pulau Sumatera. Mahasiswa yang melanjutkan studi pada

program studi tersebut berasal dari S1 Pendidikan Geografi UNP, S1

Pendidikan Geografi UNIMED, S1 Pendidikan Geografi UPI, S1 Pendidikan
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Geografi STKIP PGRI Sematera Barat, S1 Pendidikan Geografi Alusunah

Bukittinggi, dan perguruan tinggi lainnya. Semenjak pendiriannya Program

Studi S2 Magister Pendidikan Geografi telah menghasilkan mahasiswa

sekitar 200 mahasiswa.

Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial

UNP berdasarkan Surat Keputusan BAP-PT No 1263/SK/BAN-PT/

Akred/M/XII/2015 memiliki akreditasi B. Selain itu, program studi tersebut

telah sukses mengadakan seminar internasional pada tahun 2016 dan

2017.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S2 Magister

Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNP didasarkan pada landasan

hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945, tentang pendidikan dan

kebudayaan

2. UU Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

3. UU Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. UU Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional Nomor 108/DIKTI/Kep/2001
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II. VISI, MISI, DAN KOMPETENSI LULUSAN

A. Visi

Menjadi “Pusat keunggulan dalam pengembangan dan penyebaran
ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang Pendidikan Geografi
dikawasan ASEAN pada tahun 2020”. Ini berarti bahwa program studi ini

berupaya untuk berperan sebagai pusat belajar dalam pembinaan dan

pengembangan geografi baik sebagai ilmu maupun sebagai sarana

pengembangan teknologi keruangan.

B. Misi

1. Meningkatkan keefektifan sistem, manajemen organisasi, dan sumber

daya Program Magister (S-2) Pendidikan Geografi FIS UNP untuk

mewujudkan lembaga yang unggul dalam pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan informasi spasial

berbasis SIG di bidang Pendidikan Geografi.

2. Menyelenggarakan program pembelajaran berbasis Pendekatan

Geografi untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan

akademik dan keahlian yang tinggi dalam pengaplikasian Sistem

Informasi Geografi dalam mendukung proses pembangunan yang

berkelanjutan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

3. Menyelenggarakan program pembelajaran yang efektif dan efisien

untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik
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yang tinggi di bidang Pendidikan Geografi, berakhlak mulia, dan aktif

dalam membangun lingkungannya, baik di tingkat regional, nasional,

maupun internasional.

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang Pendidikan Geografi untuk

mengembangkan Ilmu Pengetahuan (IPTEKS), menghasilkan karya

inovatif, visioner, dan monumental berbasis SIG.

5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan

dan memberikan layanan informasi IPTEKS tentang dinamika

sosial, wilayah, dan kebencanaan di bidang Pendidikan Geografi

dalam rangka memenuhi keperluan perencanaan pembangunan di

tingkat lokal regional, nasional, dan internasional.

6. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan internasional dalam

bidang Pendidikan geografi.

C. Kompetensi Lulusan

Berdasarkan visi dan misi program studi maka kompetensi lulusan

Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNP

adalah:

a. Mampu dan ahli dalam melaksanakan pengajaran geografi berbasis

karakter dalam perspektif ilmiah

b. Mampu dan mengguasai materi-materi ilmu geografi sosial, geografi

fisik, dan kebencanaan

c. Mampu dan ahli dalam mendesain, mengevaluasi, dan

mengembangkan pembelajaran geografi
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d. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan penelitian pendidikan

dan ilmu geografi

D. Sasaran
Sasaran Program Studi Magister (S2) Pendidikan Geografi PPS

FIS UNP adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mengembangkan

profesionalisme dalam bidang pembelajaran geografi yang memiliki

keunggulan-keunggulan seperti:

a. Andal dalam berfikir sistem, kritis, kreatif, dan inovatif untuk

pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Geografi

b. Berkemampuan dalam pengaplikasian Sistem Informasi Geografi

c. Berkeahlian dalam bidang metodologi dam evaluasi pengajaran

geografi

d. Mahir dalam melakukan penelitian dalam bidang geografi

e. Terampil mengkomunikasikan hasil kerjanya secara lisan maupun

tulisan

E. Kualifikasi Program

Kualifikasi lulusan Program Studi Magister Pendidikan Geografi

PPS FIS UNP ini mampu memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 14
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tahun 2006 tentang Guru dan Dosen. Dosen dan guru geografi harus

profesional dibidangnya, baik dalam hal keilmuan, teori-teori geografi,

metode, dan teknik analisis dalam pembelajaran geografi. Selain itu

kualifikasi program juga mengacu pada KKNI, sehingga progam studi ini

menitik beratkan pada:

a. Memiliki kemampuan akademis yang menguasai ilmu Geografi yang

memiliki watak profesional dan integritas sosial yang tinggi

b. Memiliki kemampuan dalam menciptakan kebutuhan tenaga profesional

dibidang Pendidikan Geografi, geografi fisik, geografi manusia, mitigasi

bencana, dan rekayasa ruang yang berguna bagi masyarakat

c. Memiliki Kemampuan mengembangkan kompetensi akademik dan

profesional dalam penyiapan SDM dalam bidang Pendidikan Geografi

yang berkualitas

d. Memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sikap terbuka, tanggap

terhadap perkembangan ilmu, teknologi serta permasalahan yang

dihadapi dunia Pendidikan Geografi

e. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan respon yang kritis terhadap

gejala-gejala fisik dan lingkungan sosial masyarakat dalam menghadapi

permasalahan kebencanaan
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F. Profil Lukusan
Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut di atas, profil

lulusan yang ingin dihasilkan oleh Prodi Magister (S2) Pendidikan Geografi

PPS FIS UNP adalah sebagai berikut.

a) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam

bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga

menghasilkan karya inovatif dan teruji

b) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau

multidisipliner

c) Mampu mengelola riset dan pengembangannya yang bermanfaat bagi

masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional

dan internasional

d) Mampu memberikan pembelajaran geografi yang berbasis teknologi

baik ditingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi.

e) Mampu memberikan sumbangan fikiran dan tenaga dalam geografi fisik,

geografi manusia, dan mitigasi bencana dan pembangunan yang

berkelanjutan.

f) Mampu berfikir kritis dan sistematis dalam proses pembelajaran

geografi.

Dengan profil yang demikian, lulusan prodi ini dapat mengisi

kebutuhan akan guru dan dosen bidang studi Pendidikan Geografi (di

sekolah dan di LPTK). Kebutuhan ini sangat mendesak karena jumlah
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lulusan Magister bidang studi ini masih kurang, sementara permintaan

sangat banyak.

G. Keunggulan dan karakteristik berbasis track record

1. Keunggulan dan karakteristik yang dimiliki oleh program studi ini adalah

pada bidang pembelajaran geografi (ilmu terapan, geografi fisik, geografi

manusia, SIG, dan kebencanaan). Pada jenjang S-1, kurikulum lebih

diarahkan pada praktik pembelajaran, tetapi pada tingkat S-2 kurikulum

diarahkan pula pada penelitian dan pengembangan pembelajaran

geografi. Lulusan program studi ini nantinya diharapkan mampu menjadi

peneliti dan penulis dalam bidang pembelajaran geografi baik di tingkat

sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi.

2. Pada kondisi wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama Wilayah

Riau dan Jambi, dan umumnya untuk Wilayah Sumatera, lulusan Prodi

Magister (S2) Pendidikan Geografi belum ada, karena Prodi Magister (S2)

Pendidikan Geografi juga tidak ada di Wilayah Sumatera. Berdasarkan

survei yang telah dilakukan untuk beberapa wilayah di Sumatera dan di

Sumatera Barat, permintaan para alumni S1 Pendidikan Geografi, baik

alumni S1 Pendidikan Geografi UNP, STKIP PGRI, STKIP Ahlussunnah

dan lainnya, maupun yang telah bekerja sebagai guru maupun yang baru

menyelesaikan pendidikan pada tingkat S1 Pendidikan Geografi,

berharap agar UNP, dalam hal ini PPS FIS, untuk dapat membuka

Program Studi Magister (S2) Pendidikan Geografi. Dalam hal ini, Program
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Studi Magister (S2) Pendidikan Geografi PPS FIS UNP merupakan prodi

Magister yang pertama untuk Wilayah Sumatera Barat dan Sumatera

umumnya, sehingga Prodi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP

berperan dalam menciptakan Magister Pendidikan yang berkualitas

dalam ilmu Pendidikan Geografi, yang mampu mengembangkan

pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya atau

praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif

dan teruji, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan

inter atau multidisipliner, dan mampu mengelola riset dan

pengembangannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan,

serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Selain itu,

Prodi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP juga berperan dalam

meningkatkan kualitas akademiki guru-guru geografi, baik pada tingkat

SMP maupun SMA dan memberikan pengetahuan pada masyarakat

tentang keilmuan geografi yang berhubungan dengan gejala-gejala

geografi dalam proses kehidupan masyarakat.

H. Kompetensi utama dan kompetensi pendukung

Kompetensi utama adalah sebagai berikut:

a. Mampu menjadi seorang guru/dosen yang andal dalam berfikir sistem,

kritis, kreatif, dan inovatif untuk pengembangan penyelenggaraan

Pendidikan Geografi
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b. Mampu meningkatkan kemampuan untuk pengaplikasian Sistem

Informasi Geografi dalam proses pembelajaran geografi;

c. Mampu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan

metodologi dan melakukan evaluasi pengajaran geografi;

d. Mampu meningkatkan keahlian dan profesional dalam penelitian

geografi;

e. Mampu dan terampil dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya secara

lisan maupun tulis.

Kompetensi pendukung dari Lulusan Progam Studi Magister

Pendidikan Geografi, PPS FIS UNP adalah mampu menampilkan diri

sebagai pribadi yang memiliki integritas yang tinggi, terbuka dan tanggap

terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan

masyarakat, mampu mengembangkan ilmu khususnya disiplin ilmu

Pendidikan Geografi dan secara terus menerus memotivasi diri sebagai

pendidik yang profesional.

I. Bahan Kajian

Bahan kajian dalam prodi ini adalah teori-teori geografi, baik geografi fisik,

geografi sosial, maupun geografi teknik. Di samping itu, untuk dapat menjadi

guru/dosen yang profesional, bahan kajian juga mencakup pendekatan,

metode, dan teknik atau strategi pembelajaran geografi. Untuk memperluas

wawasan mahasiswa, bahan kajian juga mencakup ilmu sejarah geografi,

filsafat ilmu, ekonomi geografi, dan sistem informasi geografi.
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III. TUJUAN DAN KURIKULUM

A. Tujuan

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan

geografiDoes this Do

b. Menghasilkan magister dan tenaga profesional dalam bidang

pendidikan geografi yang memiliki daya saing baik nasional maupun

internasional

c. Menghasilkan tenaga pendidik yang ahli dalam pengajaran, evaluasi,

dan pengembangan kurikulum pendidikan geografi

d. Meningkatkan kontribusi pengetahuan dan keterampilan dalam

permasalahan dan fenomena geografi

e. Menghasilkan penelitian dan publikasi nasional dan internasional yang
berkualitas di bidang pendidikan geografi

B. Manfaat

Manfaat Program Studi Magister (S2) Pendidikan Geografi PPS FIS

UNP bagi Institusi adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pusat Pendidikan Geografi yang terkemuka di Indonesia

bagian Barat dalam menyiapkan tenaga ahli Magister Pendidikan

Geografi melalui penelitian, pengembangan dan penyebarluasan

teori-teori dan prinsip-prinsip ilmu geografi dalam pembelajaran

geografi.
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b. Menjadi pusat Pendidikan Geografi yang yang berbasiskan IPTEKS

dalam sistem keruangan melalui pengaplikasian SIG dalam

mendudukung upaya meminimalisir kebencanaan dan menyokong

pembangunan yang berkelanjutan.

c. Menjadi pelopor dalam pembaharuan Pendidikan Geografi di Indonesia.

Manfaat Program Studi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP

bagi masyarakat dan bangsa adalah sebagai berikut:

a. Lulusan Magister Pendidikan Geografi mampu mengembangkan

pengetahuan, teknologi, dan/seni di dalam bidang keilmuannya atau

praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif

dan teruji

b. Lulusan Magister Pendidikan Geografi mampu memecahkan

permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang

keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner

c. Lulusan Magister Pendidikan Geografi mampu mengelola riset dan

pengembangannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan,

serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

d. Lulusan Magister Pendidikan Geografi mampu memberikan

pembelajaran geografi yang berbasis teknologi baik ditingkat sekolah

maupun di tingkat perguruan tinggi.

e. Lulusan magister Pendidikan Geografi mampu memberikan sumbangan

fikiran dan tenaga dalam geografi fisik, geografi manusia, dan mitigasi

bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.
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f. Lulusan Magister Pendidikan Geografi mampu berfikir kritis dan

sistematis dalam proses pembelajaran geografi.

C. Kurikulum

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi S2

Magister Pendidikan Geografi maka disusun struktur mata kuliah yang

dikategorikan atas empat bagian, yakni: Mata Kuliah Pascasarjana (MKPS),

Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) Wajib, Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS)

Pilihan, Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA). Jumlah beban mata kuliah sebesar 38

SKS dengan 6 SKS mata kuliah pilihan. Masa studi pada program studi S2

Magister Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNP dapat diselesaikan

paling cepat 3 semester.

1. Susuna Kurikulum

Susunan dan uraian mata kuliah berikut bobotnya dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1. Kurikulum S2 Magister Pendidikan Geografi FIS UNP

No Mata Kuliah SKS Semester
1 2 3

Mata Kuliah PascaSarjana (MKPS)
1 Metode Penelitian 2 X
2 Filsafat Ilmu dan Pendidikan Geografi 2 X
3 Statistik 2 X

Jumlah 6
Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS)
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No Mata Kuliah SKS Semester
1 2 3

a) Wajib
4 Metode Penelitian Pendidikan Geografi 2 X
5 Pendekatan Sistem dalam Ilmu Geografi 2 X
6 Evaluasi Pendidikan Geografi 2 X
7 Demografi 2 X
8 Sistem Informasi Geografi dan Aplikasi 2 X
9 Model Disain Pembelajaran Geografi 2 X

10 Perubahan Lingkungan Global dan
Bencana Hidrometeologi 2 X

11 Ekologi Manusia 2 X

12 Geografi Sumberdaya Alam dan
Pembangunan Berkelanjutan 2 X

13 Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi 2 X
Jumlah 20

b) Pilihan
14 Geografi Pariwisata 2 X

15 Pengembangan Kurikulum Pendidikan
Bencana 2 X

16 Kebijakan Kependudukan dalam
Pembagunan Berkelanjutan 2 X

17 Perencanaan Wilayah dan Pemanfaatan
Ruang 2 X

18 Geologi dan Geomorfologi Indonesia 2 X
Jumlah (4-6 SKS) 10

Mata Kuliah Tugas Akhir (MKTA)
19 Proposal 1 X
20 Seminar Hasil 1 X
21 Tesis 6 X
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No Mata Kuliah SKS Semester
1 2 3

Jumlah 8 14 14 10
*) pilih 3 SKS

2. Deskipsi Mata Kuliah

a. Filsafat Ilmu dan Pendidikan Geografi (2 SKS)
Pembahasaan tentang pokok-pokok gagasan yang hidup di dalam

dunia filsafat, dan aksiologi serta terminologi ilmu, proses

penguasaan pengetahuan, nilai, kegunaan ilmu dan kaitannya

dengan teknologi, kebudayaan, agama serta pengambilan keputusan,

logika, matematika, statistika dan bahasa dalam kegiatan berfikir.

Dan menghubungankan filsafat ilmu dengan filsafat geografi melalui

kajian-kajian tentang pendekatan ekologi/kelingkungan, pendekatan

keruangan, dan pendekatan wilayah

b. Statistik (2 SKS)
Perkuliahan ini membahas konsep dasar tentang statistik dengan

aplikasi dan interpretasi, mencakup konsep-konsep statistika,

pemilihan analisis statistika untuk masalah penelitian interpretasi

skor individu, macam-macam koefisien korelasi, prediksi

pengacakan dan kesalahan dalam pengambilan sampel, pengujian

hipotesis, uji-t, ANOVA untuk rancangan acak, blok, faktorial, dan

regresi, serta analisis data menggunakan software komputer.
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c. Metode Penelitian (2 SKS)
Membicarakan secara mendalam tentang langkah-langkah penelitian

ilmiah dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan lainnya

dengan memperhatikan kekuatan dan keterbatasannya

masing-masing. Membahas metode-metode yang digunakan dalam

penelitian Pendidikan Geografi, metode penelitian geografi fisik,

metode penelitian geografi manusia, dan metode penelitian geografi

kebencanaan dan lingkungan, sehingga mahasiswa dapat

mengajukan proposal penelitian baik untuk tesis maupun penelitian

lainnya.

d. Metode Penelitian Pendidikan Geografi
Membicarakan secara mendalam tentang langkah-langkah penelitian

ilmiah dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif ataupun

pendekatan lainnya dengan memperhatikan kekuatan dan

keterbatasannya masing-masing. Membahas metode-metode yang

digunakan dalam penelitian Pendidikan Geografi, sehingga

mahasiswa dapat mengajukan proposal penelitian baik untuk tesis

maupun penelitian lainnya.

e. Pendekatan Sistem dalam Ilmu Geografi
Merupakan salah satu mata kuliah ranah pengambilan keputusan

dalam sistem ilmu geografi, yang akan dilanjutkan dalam proses

simulasi model untuk tahapan implementasinya.

f. Demografi
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Membahas masalah-masalah kependudukan dan sumberdaya

manusia, kelahiran, kematian, transmigrasi, urbanisasi, serta

dinamika-dinamika kependudukan. Membahas teknik analisis yang

digunakan dalam dinamika kependudukan suatu wilayah, analisis

potensi sumberdaya suatu wilayah yang berkaitan dengan tenaga

kerja dan pembangunan

g. Sistem Infromasi Geografi dan Aplikasi
Membahas dan menjelaskan pengaplikasian sistem informasi geografi

untuk spasial suatu wilayah dengan menggunakan program Arc View,

Arc GIS, maupun ERMapper dan ERDAS

h. Model Desain Pembelajaran Geografi
Membahas dan mengembangkan disain dan model-model

pembelajaran geografi yang berbasis IPTEKS melalui penyusunan

perangkat pembelajaran dan bahan ajar yang berbasis IPTEKS untuk

pendidikan dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi

i. Perubahan Lingkungan Global dan Bencana Hidrometeorologi
Membahas potensi-potensi sumberdaya alam, manfaat, serta

permasalahannya. Mengkaji hubungan sumberdaya alam dengan

pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup serta

mengkaji teknik pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis

lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Membahas

jenis-jenis bencana, baik bencana geologi (gempa, tsunami, letusan

gunung api) maupun bencana hidrometeorologi (banjir, longsor,
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ekologi, degradasi lahan, kekeringan, dan puting beliung) secara teori

dan aplikasi lapangan.

Menganalisis dan membahas jenis dan karakteristik bencana geologi

dan hidrometeorologi serta potensi dan bahaya yang ditimbulkannya

dan kaitannya terhadap perubahan bentuk lahan akibat bencana

j. Ekologi Manusia
Matakuliah ini menitikberatkan pada perspektif pembangunan

berkelanjutan, yang kini ditransformasikan kedalam perspektif ekologi

manusia.

k. Geografi Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan
Mata kuliah ini membahas konsep‑konsep sumber daya yang

berkaitan dengan kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam,

manusia dan lingkungan, pengaruh pemanfaatan sumberdaya

terhadap lingkungan, dan menentukan kebijaksanaan yang tepat

dalam mernanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan sosial.

l. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi
Pengaplikasian teori-teori perkuliahan langsung ke lapangan, melalui

kegiatan penelitian kelompok yang mengkaji fenomena-fenomena

geografi, baik fenomena pembelajaran geografi, fenomena geografi

fisik, fenomena geografi manusia, maupun geografi kebencanaan dan

lingkungan serta mengaplikasikan teknik-teknik mitigasi bencana
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m.Geografi Pariwisata
Mata kuliah ini membahas konsep, pendekatan, permasalahan

kepariwisataan dalam konsep perencanaan dan pengembangan

kepariwisataan. Selanjutnya dibahas pada jenis, materi, potensi dan

sebaran kepariwisataan, system dan teknis analisis dalam

hubungannya denganperencanaan pembangunan suatu wilayah

dengan contoh-contoh kasus perencanaan pariwisata suatu daerah.

n. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Bencana
Mata Kuliah ini diisi dengan kajian tentang kurikulum pendiidkan

bencana dan pengembangannya. Ke dalamnya termasuk

pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan kurikulum terpadu

Pendidikan bencana untuk pendidikan dasar, menengah, maupun di

perguruan tinggi

o. Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Mata kuliah ini adalah studi antar bidang yang membahas pemahaman

tentang kebjakan kependudukan dalam kerangka pembangunan

berkelanjutan,

p. Perencanaan Wilayah dalam Pembangunan Berkelanjutan
Mata kuliah Perencanaan Wilayah merupakan mata kuliah yang

membahas ; pengertian perencanaan wilayah, landasan/azas, fungsi

dan manfaat, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam

perencanaan wilayah, perencanaan pembangunan nasional, regional
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maupun lokal serta perencanaan berbagai sektor pembangunan

wilayah dalam pembangunan berkelanjutan.

q. Perencanaan Wilayah dan Pemanfaatan Ruang
Membahas pola dan struktur ruang dalam suatu wilayah (daerah dan

kawasan) berdasarkan potensi suatu kawasan dan memperhatikan

potensi bencana suatu daerah atau kawasan. Melakukan rekayasa

berbasis IPTEKS dan SIG dalam menyusun rencana tata ruang

daerah dan kawasan yang berbasis potensi suatu daerah dan

kawasan serta berbasis potensi bencana suatu daerah dan kawasan

r. Geologi dan Geomorfologi Indonesia
Menganalisis geologi suatu kawasan, baik analisis tentang umur

geologi, analisis pergerakan lempeng geologi, analisis pusat dan

gelombang gempa bumi, analisis gerakan-gerakan geologi, yang

meliputi analisis gerakan tanah

Studi ilmiah terhadap permukaan Bumi dan proses yang terjadi

terhadapnya. Secara luas, berhubungan dengan landform (bentuk

lahan) tererosi dari batuan yang keras, namun bentuk konstruksinya

dibentuk oleh runtuhan batuan, dan terkadang oleh perilaku organisme

di tempat mereka hidup

s. Proposal
ata kuliah ini diisi dengan penulisan proposal penelitian untuk tesis dan

penyajiannya di dalam kelompok (peers)
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t. Seminar Hasil
Mata kuliah ini diisi dengan penyajian kemajuan penelitian untuk

penulisan tesis di depan sidang kelompok sebaya (peers)

u. Tesis
Mata kuliah ini diisi dengan penyajian laporan penelitian dalam sidang

tertutup yang dihadiri oleh pembimbing dan penguji. Sidang

menentukan lulus atau tidak lulusnya mahasiswa

3. Sistem Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dipergunakan berfokus pada mahasiswa
(student centered learning), yaitu penekanan diberikan pada keterlibatan
mahasiswa dalam proses belajar. Dosen mempersiapkan mahasiswa agar
dapat bekerja secara mandiri dan interaksi sesama mahasiswa dan melatih
mereka dalam keterampilan-keterampilan yang ingin mereka butuhkan yang
dapat dilakukan secara efektif. Dosen menyiapkan silabus dan bahan
perkuliahan untuk dibahas mahasiswa, sementara itu mahasiswa diminta
untuk menyajikan pemahaman mereka terhadap materi. Intinya, perkuliahan
tidak diberikan semata-mata dalam bentuk kuliah searah (berceramah),
tetapi lebih banyak dalam bentuk kerja kelompok (cooperatve leraning),
presentasi mahasiswa, dan kegiatan-kegiatan penemuan dan berbasis
masalah.

Metode umumnya dapat digunakan pada setiap mata kuliah yang
berbasis keilmuan pendidikan geografi. Pada mata kuliah KKL Geografi,
dosen memberikan silabus yang kemudian mahasiswa bekerja secara
kelompok untuk mengambil data lapangan dan temuan lainnya yang
kemudian didiskusikan dalam kelas untuk menghasilkan suatu
masalah-masalah penelitian yang nantinya dapat dikembangkan menjadi
topik-topik dalam penelitian mahasiswa, mahasiswa juga dapat
mendiskusikan materi sesuai dengan silabus yang telah diberikan oleh
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dosen dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kondisi saat ini,
termasuk masalah-masalah kebijakan yang diadopsi dalam mata kuliah
tertentu, maupun masalah-masalah substansi dari mata kuliah tersebut,
sehingga menghasilkan temuan yang bersifat dapat mengembangan
temuan-temuan tersebut untuk memperkaya materi dan ide mendaptkan
topik-topik penelitian, sehingga kriteria sitensis dalam thesis dapat diketahui
dan dipertahankan.

Pada mata kuliah Sistem Informasi Geografi, metode ini digunakan
secara intensif yang didukung oleh perangkat keras komputer dan
perangkat lunak SIG, sehingga secara berkelompok mahasiswa secara
holistik dapat menghasilkan temuan-temuan lapangan dalam KKL menjadi
suatu model spasial geografi yang holistik dalam pengembangan bahan ajar
dan penelitian Geografi Fisik. Selain metode tersebut di atas, Prodi Magister
Pendidikan Geografi PPS FIS UNP juga diarahkan menggunakan
metode-metode pembelajaran yang bersifat diskusi, ceramah, maupun
metode-metode lainnya yang sesuai dengan mata kuliah pada Prodi
Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP.

4. Staf Pengajar

Sumber daya Staf pengajar pada Program Studi Magister Pendidikan
Geografi PPS FIS UNP terdiri atas para Guru Besar ber-kualifikasi Doktor
(S3) dan para Doktor (S3) yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan
pengajaran geografi.

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
2. Prof. Dr. Dasman Lanin
3. Prof. Dr. Eri Barlian, MS
4. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.hum
5. Dr. Iswandi U, M.Si
6. Dr. H. Khairani, M.Pd
7. Dr. Paus Iskarni, M.Pd



Buku Panduan Akademik Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi

26

8. Dr. Dedi Hermon, MP
9. Dr. Indang Dewata, M.Si
10. Dr. Ernawati, M.Si
11. Dr. Yurni Suasti, M.Si
12. Dr. Yudi Antomi, M.Si
13. Dr. Erianjoni, S.Si, M.Si
14. Dr. Nofrion, M.Pd
15. Arie Yulfa ST, M.Sc, PhD

5. Daftar Nama dan Bidang Keahlian Dosen Program Studi Magister (S2)
Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

NO NAMA KEAHLIAN FAK./INSTA
NSI

1 Dr. Siti Fatimah,
M.Pd, M.hum

Filsafat ilmu FIS

2 Dr. Iswandi U, M.Si Geografi Lingkungan FIS
3 Prof. Dr. Syafri

Anwar, M.Pd
Evaluasi Pendidikan dan
Pengajaran Geografi

FIS

4 Prof. Dr. Dasman
Lanin

Kebijakan FIS

5 Prof. Dr. Eri Barlian,
MS

Ekologi FIK

6 Dr. H. Khairani, M.Pd Statistik Pembelajaran
Geografi dan
Metode Penelitian

FIS

7 Dr. Paus Iskarni Demografi FIS

8 Dr. Dedi Hermon Geografi Fisik, dan
Kebencanaan

FIS

9 Arie Yulfa, ST, M.Si,
PhD

Sistem Infromasi Geografi FIS
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10 Dr. Indang Dewata,
M.Si

Geografi Lingkungan FMIPA

11 Dr. Ernawati, M.Si Pembelajaran geogafi FIS
12 Dr. Yurni Suasti, M.Si Geografi Manusia dan

Dinamika Kependudukan
FIS

13 Dr. Yudi Antomi, M.Si Geografi sumber daya
alam dan Sistem Informasi
Geografi

FIS

14 Dr. Erianjoni, S.Si,
M.Si

Sosiologi Kebencanaan FIS

15

IV. DANA OPERASIONAL DAN RENCANA PENGEMBANGAN PRODI

A. Kebutuhan dana operasional dan pemeliharan

Dana operasional Program Studi Magister Pendidikan Geografi PPS

FIS UNP di ambil berdasarkan Standar operasional prosedur (SOP) pada

Program Studi Magister Pendidikan Geografi ini melalui anggaran yang

telah disusun oleh Ketua Prodi yang disesuaikan dengan kebutuhan Prodi

dalam 1 tahun yang telah diberikan pada Dekan FIS UNP. Dekan lalu

memerintahkan PD II untuk mengkoordinasikan seluruh kebutuhan

anggaran Prodi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP yang

diteruskan ke Rektor UNP untuk ditindaklanjuti. Secara khusus dapat

dikatakan dana operasional Prodi Magister Pendidikan Geografi diambil dari

Dana Operasional Universitas Negeri Padang yang di kordinasikan melalui

PR II UNP kepada Dekan FIS UNP melalui PD II, yang selanjutnya dana
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operasional tersebut dapat digunakan oleh Prodi Magister Pendidikan

Geografi sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun setiap tahunnya.

Dana operasional tersebut digunakan untuk untuk pembayaran honorarium

dosen, pembelian ATK, pengembangan media, dan penambahan koleksi

perpustakaan Prodi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP.

Selain itu, dana tersebut diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan

fasilitas perkuliahan.

B. Penerimaan Internal

Penerimaan internal untuk prodi berasal dari dana masyarakat (SPP

mahasiswa). Pengelolaan Program Studi Magister Pendidikan Geografi PPS

FIS Universitas Negeri Padang akan bertumpu pada dana yang berasal

dari masyarakat (PNBP). SPP untuk tahun akedemik 2013/2014 adalah Rp.

6.500.000, dan untuk tahun akedemik berikutnya disesuaikan berdasarkan

keputusan Dekan FIS UNP.

a. Pendaftaran : Rp. 500.000

b. Sumbangan mahasiswa baru : Rp 1.500.000

c. SPP mahasiswa : Rp. 6.500.000/semester

C. Penerimaan Eksternal

Penerimaan eksternal Prodi MAGISTER Pendidikan Geografi PPS FIS

UNP dapat dibedakan atas 2, yaitu:
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1. Dana Eksternal Prodi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP yang

bersifat berkelanjutan adalah dana yang berasal dari dana Biaya

Program Pascasarjana (BPPS) Dikti. Kemudian dari dana BPPS

langsung diserahkan kepada mahasiswa

2. Dana Eksternal Prodi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP yang

bersifat insedental adalah dana yang berasal dari hasil kerja sama

dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota

(Pembkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di lingkungan

Provinsi Sumatera Barat. Dana yang berasal dari Pemprov dan Pemkab

dipergunakan untuk biaya operasional Prodi. Besaran dana bantuan

yang bersifat insedental tergantung dari asal mahasiswa dan kebijakan

instasi asal mahasiswa tersebut.

D. Rencana Pengembangan Prodi (jangka pendek, jangka menengah,
jangka panjnag)

Pengembangan Program Studi Magister Pendidikan Geografi PPS

FIS UNP dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut adalah jangka

pendek (1-4 tahun), jangka menengah (5-8 tahun), dan jangka panjang

(9-12 tahun). Setiap tahapan mencakup aspek (a) pendidikan dan

pengajaran; (b) penelitian; dan (c) pengabdian kepada masyarakat. Uraian

secara ringkas sebagai berikut.

a) Pengembangan Jangka Pendek (1-4 tahun)
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 Pendidikan dan Pengajaran: Pengembangan dalam bidang

pendidikan dan pengajaran diorientasikan untuk meningkatkan

kualitas akademik, profesionalisme, kepribadian dan kemampuan

sosial guna mencapai keunggulan kompetitif, pemantapan kurikulum

dan memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga nasional

dan internasional.

 Penelitian: Mengembangkan jejaring penelitian bidang geografi serta

pembelajarannya dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi di

dalam dan luar negeri.

 Pengabdian kepada Mayarakat: Mengembangkan payung program

pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran geografi dan

melaksanakannya, termasuk yang ber-basis hasil penelitian.

b) Pengembangan Jangka Menengah (5-8 tahun)

 Pendidikan dan Pengajaran: Menyempurnakan dan memantapkan

program studi dan kurikulum, meningkatkan mutu PBM,

mengembangkan dan meningkatkan program sertifikasi profesi

pendidikan dan profesi lainnya.

 Penelitian: Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu

pembelajaran

 Pengabdian kepada Masyarakat: Mempublikasikan program dan

hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang geografi

dan pembelajarannya.

c) Pengembangan Jangka Panjang (9-12 tahun)
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 Pendidikan dan Pengajaran: Pengembangan dalam bidang

pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik,

profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial guna mencapai

keunggulan kompetitif, perluasan kesempatan dan akses untuk

memperoleh pendidikan tinggi, menyempurnakan dan memantapkan

program studi dan kurikulum, meningkatkan mutu PBM,

mengembangkan dan meningkatkan program sertifikasi profesi

pendidikan dan profesi lainnya, serta memperkuat jejaring dan

kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal, nasional, dan

internasional.

 Penelitian: (1) menyelenggarakan pelatihan manajemen dan

metodologi penelitian serta pelatihan penulisan artikel ilmiah tingkat

internasional dalam bidang geografi serta pembelajarannya; (2)

mengembangkan jejaring penelitian bidang geografi serta

pembelajarannya dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi di

dalam dan luar negeri; (3) menerapkan hasil penelitian untuk

meningkatkan mutu pembelajaran; dan (4) melakukan penelitian

berkenaan dengan persoalan-persoalan profesionalisme

guru/pendidik, kepribadian guru/pendidik, yang sesuai dengan

moralitas bangsa.

 Pengabdian kepada Masyarakat: (1) mengembangkan payung

program pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran

geografi dan melaksanakannya, termasuk yang berbasis hasil
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penelitian; (2) mempublikasikan program dan hasil kegiatan

pengabdian kepada masyarakat di bidang geografi dan

pembelajarannya; dan (3) memberikan penghargaan kepada dosen

yang berhasil dalam mengembangkan pengabdian kepada

masyarakat yang bermutu dalam bidang geografi dan

pembelajarannya, yang relevan dan sinergis.
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V. STRATEGI BELAJAR DAN PROSEDUR AKADEMIK

A. Strategi Belajar di Program Studi Magister Pendidikan Geografi
PPS FIS UNP

Berdasarkan kurikulum yang telah di izinkan oleh DIKTI tahun 2012,

proses belajar di Program Studi Magister Pendidikan Geografi secara

normatif di rancang dapat diselesaikan dalam waktu antara 4-8 semester.

Jika proses belajar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka masa

studi di Program Studi Magister Pendidikan Geografi sangat mungkin

untuk dapat dipercepat menjadi 3 semester, tentu saja tetap dengan

jaminan mutu yang baik. Agar target penyelesaian studi secara singkat

tersebut dapat dicapai, maka mahasiswa harus dapat mengatur strategi

belajarnya di Program Studi Magister Pendidikan Geografi, sebagai

berikut:

1. Memahami dan mengikuti secara baik tahapan studi yang harus dilalui

sejak semester awal sampai dengan semester akhir seperti ditunjukan

pada Gambar 1.

2. Sejak semester awal selalu berkonsultasi dan berkomunikasi secara

proaktif kepada Ketua Prodi atau sekretariat Prodi Magister

Pendidikan Geografi, terutama yang terkait dengan penentuan mata

kuliah pilihan serta rencana penelitian yang akan dilakukan

3. Secara aktif sejak semester awal selalu membiasakan diri mengikuti

dan melibatkan diri dalam berbagai pertemuan ilmiah yang



Buku Panduan Akademik Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi

34

diselenggarakan oleh Program Studi Magister Pendidikan Geografi,

seperti seminar proposal, seminar hasil, dan lain-lain. Upayakan setiap

semester tidak pernah kosong dari aktivitas tersebut.

4. Secara aktif selalu membiasakan diri mengunjungi perpustakaan yang

ada di UNP maupun di luar UNP untuk mencari dan mengumpulkan

berbagai informasi dari jurnal ilmiah yang terkait dengan rencana

penelitian yang akan dilakukan.

5. Secara proaktif dan periodik selalu berkomunikasi dan berkonsultasi

dengan Pembimbing I dan Pembimbing II selama proses penelitian

berlangsung untuk membahas progres maupun berbagai hambatan

yang dialami guna dicari jalan pemecahannya. Komunikasi dan

konsultasi dapat pula dilakukan melalui e_mail, atau kalau terpaksa

dan diizinkan dapat pula dilakukan melalui telepon. Hindari

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pembimbing hanya di awal

dan di akhir penelitian.

6. Secara proaktif dan periodik selalu berkomunikasi dan berkonsultasi

dengan Pembimbing I dan Pembimbing II setelah diperoleh temuan

lapangan dalam proses penelitian, untuk membuat dan memasukan

tulisan artikel ilmiah 1 buah ke Jurnal Terakreditasi DIKTI atau 2 buah

ke Jurnal yang Tidak Terakreditasi DIKTI atau melalui e_jurnal. Salah

satu syarat untuk melaksanakan ujian tertutup adalah diberikannya ke

Prodi artikel ilmiah yang sudah diterbitkan atau cetakan artikel yang



Buku Panduan Akademik Program Studi S2 Magister Pendidikan Geografi

35

dimasukan ke dalam e_jurnal atau surat keterangan dari Dewan

Redaksi Jurnal bahwa artikel akan diterbitkan.

7. Hindari hilang kontak dengan Program Studi Magister Pendidikan

Geografi PPS FIS UNP lebih dari 1 semester tanpa lapor, apalagi

bertahun-tahun.

8. Bina hubungan dan jaringan kerjasama.
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1. KULIAH
 Total Jumlah sks m.k
39 sks

 Total SKS dengan
Tesis=47 sks setelah
S1

 Maks ditempuh
dalam 8 semester

3. USULAN RENCANA
PENELITIAN

4. SEMINAR PROPOSAL
TESIS (1 SKS)

5. Pengesahan Proposal
Penelitian oleh Ketua PS

dan Dekan

6. PENELITIAN
(6 SKS)

7. SEMINAR HASIL
PENELITIAN

(1 SKS)

8. UJIAN TERTUTUP

9. PERBAIKAN TESIS

GELAR
MAGISTER
(M.Pd)

 Disusun secepatnya (Sejak
awal semester II)

 Jumlah: 1 Orang

 Telah mengikuti seminar
proposal 10 judul

Dari data lapangan, tulis
artikel ilmiah dan

publikasikan pada jurnal
ilmiah atau e_jurnal

 Telah mengikuti seminar
hasil penelitian 10 judul

 Pembimbing
 2 orang penguji dalam PS
 1 orang penguji di luar PS
 Dihadiri oleh Ketua PS
 Syarat:
- Lunas SPP
-Telah lulus 39 sks kuliah,

IP> 3.25
- Telah menyerahkan 1
artikel yang terbit pada
Jurnal Terakreditasi DIKTI
atau 2 artikel yang terbit
pada Jurnal yang tidak
terakreditasi atau cetakan
jurnal yang telah masuk
pada e_jurnal

Mula
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B. Prosuder Penetapan Komisi Pembimbing

Semua mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Geografi

PPS FIS UNP, setelah menjalani masa perkuliahan selama 1 semester,

maka sejak awal semester 2 harus sudah mempersiapkan diri untuk

segera mengurus SK (Surat Keputusan) susunan komisi pembimbing

yang akan membimbing kegiatan tugas akhirnya berupa penelitian dan

penyusunan tesis (S2).

1. Persyaratan Menjadi Pembimbing
Untuk diangkat menjadi Pembimbing , maka seorang dosen dituntut

memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Telah bergelar Doktor dan tercatat sebagai dosen aktif di Program

Studi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP

- Telah berpengalaman menjadi Pembimbing dan telah meluluskan

minimal 2 orang mahasiswa bimbingan pada level yang setara

- Terdaftar namanya sebagai staf pengajar di Program Studi

Magister Pendidikan Geografi dan dosen tetap UNP

- Mempunyai relevansi bidang keilmuan dengan topik penelitian

yang akan dilakukan

- Minimal telah menduduki jabatan Lektor

2. Tata Cara Pengusulan SK Pembimbing
Surat Keputusan (SK) Pembimbing dikeluarkan dan ditandatangani

oleh Dekan FIS UNP atas usulan Ketua Prodi Magister Pendidikan
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Geografi PPS FIS UNP dan Calon Pembimbing . Bagan alir proses

pengajuan dan penetapan pembimbing mahasiswa Magister

Pendidikan Geografi PPS FIS UNP dapat dilihat pada Gambar 2.



Ambil form usulan
susunan

pembimbing di
Sekretariat Prodi

Minta tanda tangan
calon Pembimbing

Teruskan kepada
Ketua Prodi untuk di

tandatangani

Diproses di Fakultas
Ilmu Sosial UNP

SK Pembimbing keluar dari Fakultas
(Akhir sem 2 atau awal sem 3)

Usulan mhs
ditolak

Disarankan
menganti

judul/menganti
calon

Pembimbing

Mhs
setuju

Mhs
tidak
setuju

Ajukan usulan baru

Persentase di depan Ketua Prodi

ISI FORM PENGAJUAN
PEMBIMBING
1. Ajukan judul

penelitian
2. Ajukan calon

pembimbing
3. Lampirkan sinopsis

rencana penelitian

Serahkan
pada Ketua
Prodi melalui
Sekretariat PS

Magister
Pendidikan
Geografi

Mhs

(Awal sem 2)

Penilaian oleh
Ketua Prodi PS

Magister
Pendidikan
Geografi

Usulan mhs
disetujui

Rekomendasi nama
calon Pembimbing
dan Topik Penelitian
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3. Prosedur Seminar Program Magister (S2) Pendidikan
Geografi FIS UNP
a. Pengertian

Seminar yang dimaksud adalah kegiatan wajib kurikuler

mahasiswa S2 berupa persentasi rencana penelitian

(proposal) dan hasil penelitian (tesis) di depan kelas di

bawah asuhan Dosen Seminar dan Dosen Pembimbing,

dengan jumlah kredit 1 SKS.

b. Tujuan
Seminar bertujuan untuk: (1) melatih para mahasiswa

melakukan komunikasi ilmiah secara aktif antara sesame

ilmuwan dengan forum ilmiah, (2) memberikan masukan,

saran, dan kritik terhadap proposal atau tesis yang diajukan.

c. Persyaratan
1). Sudah mempunyai dosen pembimbing dan telah ada

persetujuan dari dosen pembimbing

2). Mendaftar untuk MK semester berjalan (KRS)

3). Telah menghadiri dan mengikuti minimal 10 (sepuluh)

kali (judul) seminar proposal di Program Studi

Pendidikan Geografi dan telah mengikuti minimal 10

(sepuluh) kali (judul) seminar hasil penelitian di

Program Studi Pendidikan Geografi

4). Mendaftarkan dan menyerahkan persyaratan administrasi

termasuk makalah seminar proposal atau makalah

seminar hasil selambat-lambatnya 2 minggu sebelum

pelaksanaan seminar di Program Studi Pendidikan

Geografi
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d. Format Makalah
a. Halaman judul

b. Pendahuluan (latar belakang, perumusan masalah,

tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, dan hipotesis)

c. Kajian teori

d. Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Rancangan

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis

Data, Pustaka, Rencana Kegiatan, dan Lampiran)

e. Hasil dan Pembahasan

f. Kesimpulan dan Saran

g. Daftar Pustaka

h. Lampiran

i. Makalah seminar proposal sebanyak 8-15 halaman

termasuk lampiran

j. Makalah seminar hasil penelitian sebanyak 30-40

halaman termasuk lampiran

k. Ukuran kertas A4 dengan jarak spasi 1,5 spasi

e. Pelaksanaan
a. Dihadiri oleh minimal satu orang komisi

pembimbing, terutama ketua komisi pembimbing

b. Penilaian kelulusan seminar oleh Tim Seminar +

Dosen Pembimbing + Dosen yang hadir

c. Penilaian dilakukan terhadap: cara menyampaikan

seminar (performance), penulisan makalah,

penyampaian dan penguasaan terhadap materi,

Tanya jawab, serta penggunaan alat bantu
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d. Waktu seminar selama 60 menit (20 menit

persentase, 30 menit diskusi, 10 menit pengarahan

dari pembimbing)

e. Minimal dihadiri oleh 10 orang mahasiswa dan

dosen

f. Pemberian nilai seminar
1) Nilai seminar proposal diberikan setelah

mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti 16

judul seminar dalam 10 minggu pelaksanaan

seminar proposal di akhir semester berjalan

2) Nilai seminar hasil diberikan setelah mahasiswa

yang bersangkutan telah mengikuti 10 judul

seminar dalam 10 minggu pelaksanaan seminar

hasil di akhir semester berjalan

g. Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan setiap hari Kamis, pada setiap semester:

 Pagi : (0900-1200) WIB

 Siang: (1300-1600) WIB

 Tempat: Ruang Sidang Prodi S2 Pendidikan Geografi

4. Persyaratan Pendaftaran Menjadi Mahasiswa Baru Pada
Program Studi Magister Pendidikan Geografi PPS FIS UNP
1) Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran melalui sistem ujian masuk online

2) Persyaratan Calon Mahasiswa
a)Kualifikasi mahasiswa berlatarbelakang:

 Sarjana (S1) Pendidikan Geografi (tanpa proses

matrikulasi)
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 Sarjana (S1) Geografi (proses matrikulasi/12 SKS Mata

Kuliah)

 Bidang ilmu lain yang relevan yang terakreditasi dari
Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi
Swasta (proses matrikulasi/12 SKS Mata Kuliah)

b)Mempunyai IP Kumulatif > 3.00

c)Rekomendasi dari 2 orang dosen yang mengetahui kualitas

akademik calon mahasiswa

d)Surat Jaminan Biaya (jika ada)

e)Asal calon mahasiswa:

 Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing

yang mendapat izin dari pihak yang berwenang dan

memahami Bahasa Indonesia

 Tenaga kependidikan yang bertugas diperguruan

tinggi, sekolah, dan satuan penyelenggaraan

pendidikan lainnya, baik negeri maupun swasta

 Pegawai dilingkungan lembaga struktural/dinas

pendidikan, dan lembaga lainnya

 Tenaga pada organisasi sosial kemasyarakatan

 Tenaga pada organisasi kebencanaan dan lingkungan

 Perorangan yang tidak terikat pada

kelembagaan/keorganisasian tertentu

3) Seleksi
Calon mahasiswa Program Studi Magister (S2) Pendidikan

Geografi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Padang (FIS UNP) diwajibkan mengikuti ujian Seleksi,

dengan materi seleksi:
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b. Tes Potensi Akademik (TPA)

c. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL)

d. Wawancara

4) Pengumuman hasil seleksi melalui:
1. Website: http://unp.ac.id

2. Papan pengumuman di Fakultas Ilmu Sosial UNP

5) Prosedur Pendaftaran
a. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah) melalui Bank Nagari ke Rekening

REKTOR UNP No. 2103.0101.00582.9 dengan menyebutkan
pembayaran formulir S2 Pendidikan Geografi FIS UNP (Kode

Pendaftaran : 1018)

b. Pembayaran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Bank

Nagari

c. Setelah membayar, pendaftar akan memperoleh bukti

pembayaran yang berisi USER ID dan Password

d. Pendaftaran dilakukan secara online dengan alamat website

http://fis.spmb.unp.ac.id/s2 menggunakan USER ID dan

NOMOR PIN

e. Jika kesulitan dalam melakukan pendaftaran online,

pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Tata Usaha FIS UNP

6) Biaya Pendidikan
1) SPP Rp 6.500.000 (per semester)

2) Dana Pengembangan - Rp 1.500.000 (1x bayar)

7) Mahasiswa yang lulus seleksi dapat melakukan pendaftaran ulang

pada waktu yang telah ditentukan

8) Perkuliahan

http://unp.ac.id/
http://fis.spmb.unp.ac.id
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Seluruh perkuliahan dilaksanakan di Kampus Fakultas Ilmu Sosial

(FIS) UNP Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

9) Pertanyaan dan Informasi selengkapnya silahkan lihat di website

Prodi Magister (S2) Pendidikan Geografi Program Pascasarjana

FIS UNP (http://fis.spmb.unp.ac.id/s2) atau hubungi: Sekretariat

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister (S2)

Pendidikan Geografi Program Pascasarjana FIS UNP Dila Angella

Sari

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

http://fis.spmb.unp.ac.id
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UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

PROGRAM PASCASARJANA
Gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Telp/fax. 0751-7055671 http://unp.ac.id
http://fis.spmb.unp.ac.id/s2 e_mail: magistergeografiunp@yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI

Yang Memberi Rekomendasi Yang Diberi Rekomendasi
Nama

: ........................................... Nama : .................................
Jabatan

: ........................................... Jabatan : .................................
Instansi

: ............................................ Instansi : .................................
Hubungan dengan yang diberi rekomendasi: ......................................................
......................................................................................... ...................................

...........................................................................................................................

Komentar (Wajib diisi dengan tulisan tangan)
....................................................................................................................
Saran: ( ) Sangat Merekomendasi, ( ) Merekomendasi, ( ) Tidak Merekomendasi

Alamat Pemberi Rekomendasi Tanda Tangan Pemberi Rekomendasi

……………………………… ………………………………
Telepon: Tanggal:

http://unp.ac.id
http://fis.spmb.unp.ac.id/s2
mailto:magistergeografiunp@yahoo.co.id
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA

Gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Telp/fax. 0751-7055671 http://unp.ac.id
http://fis.spmb.unp.ac.id/s2 e_mail: magistergeografiunp@yahoo.co.id

SURAT JAMINAN BIAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :......................................................................
Pekerjaan :......................................................................
Hubungan dengan Pelamar : …..................................................................
Alamat :…………...........................................................
Jalan :......................................................................
Kelurahan/Desa :.....................................................................
Kecamatan :.....................................................................

Kabupaten/Kodya :......................................................................
Propinsi :......................................................................
Telepon :......................................................................
Kode Pos :......................................................................
Menyatakan sanggup menanggung semua biaya untuk ,
Saudara :......................................................................................
selama mengikuti pendidikan Magister (S2) Pendidikan Geografi Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila
ada kelalaian saya dikemudian hari, pihak Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dapat mengambil tindakan sesuai
peraturan yang berlaku.

...................., .............. ................
Pihak Penjamin

Materai Rp. 6.000,-

http://unp.ac.id
http://fis.spmb.unp.ac.id/s2
mailto:magistergeografiunp@yahoo.co.id
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