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GEOGRAFI

Ø Pengetahuan mengenai persamaan dan 
perbedaan gejala alam dan kehidupan 
dimuka bumi (gejala geosfer) serta 
interaksi antara manusia dengan 
lingkungannya dalam konteks 
keruangan dan kewilayahannya.
(Seminar dan lokakarya Semarang 
1988)



RUANG LINGKUP KAJIAN 
GEOGRAFIGEOGRAFI FISIK 

(aspek alam atau gejala fisis) : 
TANAH, UDARA, AIR, TUMBUHAN DAN 
HEWAN 

GEOGRAFI MANUSIA 
(aspek manusia atau gejala sosial): 

TRADISI, BUDAYA DAN TEKNOLOGI



OBYEK STUDI GEOGRAFI

OBYEK FORMAL  : KERUANGAN 
KELINGKUNGAN 
KEWILAYAHAN

OBYEK MATERIAL: Atmosfer, Litosfer, 
Hidrosfer, Biosfer, dan 
Antroposfer



ILMU PENUNJANG GEOGRAFI

n GEOLOGI
n GEOMORFOLOGI
n OSEANOGRAFI
n HIDROLOGI
n METEOROLOGI
n KLIMATOLOGI



ASPEK PENTING DALAM STUDI 
GEOGRAFI

Ø Gejala/fenomena alam dan kehidupan di 
permukaan bumi.

Ø Interaksi antara manusia dengan 
lingkungan alamnya.

Ø Hubungan/susunan keruangan dan 
kewilayahan dari gejala/fenomena alam dan 
kehidupan di permukaan bumi 



GEJALA/FENOMENA ALAM DI 
PEMUKAAN BUMI

n UDARA
n ANGIN

n CURAH HUJAN
n SUHU 

n PEGUNUNGAN
n PERBUKITAN

n BATUAN
n MINERAL

n TANAH
n BANJIR

n KEKERINGAN 
n SUNGAI

n DANAU
n RAWA 

n PANTAI
n LAUT

n HUTAN



KEHIDUPAN DI PERMUKAAN 
BUMI

n MANUSIA (suku bangsa, adat istiadat,   
budaya, sosial ekonomi)

n FLORA       ( pohon, semak belukar, tanaman)

n FAUNA      ( burung, binatang darat, 
binatang air)



INTERAKSI MANUSIA DENGAN 
LINGKUNGAN

Ø Aktifitas manusia dalam usaha memenuhi 
kehidupannya (pertanian, perkebunan, 
perikanan, peternakan dan kehutanan)

Ø Proses perubahan yang diakibatkan interaksi 
(erosi, longsoran, konservasi lahan)

Ø Struktur dan pola hasil interaksi manusia 
dengan lingkungannya (pola pedesaan, 
jaringan transportasi, struktur dan pola 
perkotaan)



HUBUNGAN SUSUNAN KERUANGAN 
DAN KEWILAYAHAN

v ANTAR WILAYAH TENTU ADA        
HUBUNGANNYA DAN 
MEMBENTUK POLA HUBUNGAN 
TERTENTU, SEHINGGA ANTAR 
WILAYAH TERJADI ALIRAN 
BARANG DAN JASA SERTA 
KERJASAMA ANTAR WILAYAH



OBYEK GEOGRAFI

n GEOSFER : Lapisan yang terdapat 
di bumi baik di atas permukaan, di 
permukaan maupun di bawah 
permukaan bumi yang berpengaruh 
terhadap kehidupan di bumi



GEOSFER 
TERDIRI ATAS:

n ATMOSFER
n LITOSFER
n HIDROSFER
n BIOSFER
n ANTROPOSFER



GEJALA GEOGRAFIS DALAM 
KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Ø GEJALA ALAM : Iklim, Gempa Bumi,  
Gunung Api, Bentuk Muka Bumi

Ø GEJALA SOSIAL: Pendidikan,   
Teknologi, Keadaan Ekonomi



STRUKTUR ILMU PENGETAHUAN 
GEOGRAFI

Ø FAKTA : Informasi/data yang ada/terjadi dalam kehidupan 
dan dikumpulkan oleh para ahli yang terjamin kebenarannya.
Contoh: Penduduk di Jawa Timur lebih banyak dibandingkan 
dengan di Lampung

Ø KONSEP: Sesuatu yang tersimpan dalam pikiran-pikiran, 
suatu ide atau gagasan
Contoh: Manusia, Gunung, Pulau, Lautan,Gempa bumi

Ø GENERALISASI: Pernyataan tentang hubungan antara konsep
Contoh: Angka kelahiran akan menurun manakala pendidikan 
masyarakat meningkat sejalan dengan perkembangan 
informasi dan teknologi



PRINSIP-PRINSIP GEOGRAFI

n PRINSIP SEBARAN/DISTRIBUSI :
Gejala dan fakta geografi tersebar tidak merata 
di muka bumi, baik yang merupakan gejala 
alam maupun kemanusiaan
Contoh: Gunung berapi di Indonesia tersebar di 
Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Nusa 
tenggara. (tidak semua pulau di Indonesia 
terdapat gunung berapi).



Lanjutan……

n PRINSIP INTERELASI :
Interelasi berarti hubungan atau keterkaitan yang 
terjadi antara gejala, fakta, atau peristiwa yang 
terdapat di suatu wilayah atau tempat. 
Contoh: Wilayah sekitar gunung berapi biasanya 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 
Karena gunung api banyak mengeluarkan abu 
volkanik yang dapat menyuburkan tanah dan cocok 
untuk tanaman.



Lanjutan……

n PRINSIP DESKRIPSI:
Deskripsi artinya uraian atau gambaran, 
setiap fakta, gejala, peristiwa atau 
masalah itu dapat dideskripsikan.



Lanjutan…….

n PRINSIP KOROLOGI:
Korologi adalah ilmu tentang wilayah-wilayah di permukaan 
bumi, antara wilayah satu dengan yang lain terdapat persamaan 
dan juga perbedaan-perbedaan. 

Contoh: Pulau Jawa merupakan pulau penghasil padi yang cukup 
penting di Indonesia. Karena di pulau Jawa banyak terdapat 
gunung api sehingga tanahnya subur, air tersedia cukup 
melimpah, tanaman padi hanya dapat tumbuh subur bila 
irigasinya bagus. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran 
rendah, dengan iklim tropis yang cocok untuk pertanian padi. 
Oleh karena itu sudah selayaknya bila pulau jawa merupakan 
salah satu lumbung padi di Indonesia. 



KONSEP DASAR GEOGRAFI

1. LOKASI 6. JARAK
2. KETERJANGKAUAN 7. POLA
3. GEOMORFOLOGI 8. AGLOMERASI
4. PERBEDAAN WILAYAH 9. NILAI KEGUNAAN
5. INTERAKSI 10. KETERKAITAN KERUANGAN



PENDEKATAN-PENDEKATAN 
GEOGRAFI

n PENDEKATAN KERUANGAN
Pendekatan keruangan merupakan suatu cara 
pandang atau kerangka analisis yang 
menekankan pada eksistensi ruang. Eksistensi 
ruang dalam perspektif geografi dapat 
dipandang dari struktur (spatial structur), pola 
(spatial pattern), dan proses (spatial 
processes).



PENDEKATAN KERUANGAN 
DENGAN MEMFOKUSKAN…….

n Apa masalah yang ada pada suatu wilayah itu?
n Dimana terjadinya?
n Bagaimana Kondisinya?
n Penyebarannya?
n Mengapa terjadi?
n Barapa lama atau sejak kapan?
n Bagaimana cara memecahkannya?



PENDEKATAN-PENDEKATAN 
GEOGRAFI

n PENDEKATAN KELINGKUNGAN
Kerangka analisisnya tidak mengkaitkan 
hubungan antara mahluk hidup dengan 
lingkungan alam saja, tetapi harus pula 
dikaitkan dengan (1) fenomena yang 
didalamnya terliput fenomena alam beserta 
aktivitas manusianya. (2) perilaku manusia 
yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-
nilai geogafis serta kesadaran akan lingkungan.



PENDEKATAN KELINGKUNGAN 
DENGAN MEMFOKUSKAN…….

n Apakah terjadi dampak lingkungan?
n Darimana sumber dampak berasal?
n Seberapa besar ukuran dampaknya?
n Dimana dampak tersebut berlangsung?
n Mengapa terjadi dampak lingkungan?
n Siapa yang bertanggung jawab?
n Bagaimana cara penanggulangannya? 



PENDEKATAN-PENDEKATAN 
GEOGRAFI

n PENDEKATAN KEWILAYAHAN
Pendekatan ini merupakan kombinasi antara 
pendekatan keruangan dan pendekatan 
kelingkungan. Oleh karena sorotan wilayahnya 
sebagai obyek bersifat multivariate, maka kajian 
bersifat horisontal dan vertikal. Kajian horisontal 
merupakan analisis yang menekankan pada 
keruangan, sedangkan kajian yang bersifat 
vertikal menekankan pada aspek kelingkungan.



PENDEKATAN KEWILAYAHAN 
DENGAN MEMFOKUSKAN…….

n Bagaiamana  dan Mengapa perbedaan serta Persamaan 
wilayah tersebut terjadi?

n Adakah kemungkinan untuk memanfaatkan kelebihan 
dan kelemahan sifat perbedaan dan persamaan wilayah 
tersebut?

n Kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah yang bersangkutan?

n Bagaimanakah penyebaran penggunaan tanah yang 
sekarang ada?

n Apakah penggunaan tanah di wilayah tersebut sudah 
optimal dan lestari?




