DEFINISI GEOGRAFI

• Erathos tenes (276 - 196 SM), orang
Yunani pertama memperkenalkan istilah
Geografi dalam bukunya yang berjudul
Geographia: “writing about the earth or
description of the earth” (geografi diartikan
sebagai deskripsi tentang bumi). Dia
pulalah yang pertama mengukur keliling
bumi secara matematis.
• Varenius (1622 - 1050) membedakan
geografi menjadi Geografi Umum
(Geographia Generalis) dan Geografi
khusus (Geographia Specialis),

Immanuel Kant (1724 - 1804) merupakan
orang pertarna yang menganggap bahwa
geografi sebagai suatu disiplin ilmiah dan
telah membagi ilmu pengetahuan menjadi
3 kelompok yaitu :
• Ilmu pengetahuan yang menggolonggolongkan fakta berdasarkan objeknya
seperti Biologi, geologi, sosiologi
dan'sebagainya;
• Ilmu pegetahuan tentang ruang yaitu
geografi; dan
• Ilmu pengetahuan tentang waktu atau
sejarah.

• Alexander Van Humbolt (1769 - 1859) dikenal
sebagai tokoh Biogeografi, Karl Ritter (1779 1859) karyanya yang berjudul Die Ernkunde
telah membawa perubahan besar dalam ilmu
geografi, yang mana didalamnya telah
memasukan manusia sebagai salah satu unsur
penting dalam geografi, karena itu Beliu dikenal
sebagai peletak dasar Geografi Sosial.
Frederick Ratzel (1844 - 1904) tokoh geografi
jerman telah mengemukakan konsep
libenstraum (ruang hidup), konsep ini banyak
dipakai dalam Geografi Politik.

• Ferdinand Von Richtofen (1838 - 1905 ), Albert
ettner (1859 - 1941 ) mengemukakan konsep
korografi (keruangan) sebagai dasar ilmu
geografi,
• Paul de la Blache (1845 - 1918) tokoh geografi
dari Prancis yang telah mengemukakan konsep
Genre de Vie yaitu pola dan bentuk produksi
dari manusia dalam memanfaatkan
kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan
atau disediakan alam.
• Jean Brunches (1869 - 1930 ) murid dari Vidal,
telah membatasi konsep-konsep yang telah
dikembangkan oleh gurunya. la membatasi pada
objek-objek material hasil buatan manusia

• beberapa definisi geografi lainnya adalah :
• Karl Ritter : Geografi adalah studi tentang daerah yang
berbeda-beda di atas permukaan bumi;
• Finch C Vernor : Geografi adalah ilmu yang menjelaskan
dan menerangkan suatu daerah di permukaan bumi
disertai dengan analisisnya serta tidak hanya menyoroti
fenomena itu saja tapi juga memperhatikan perubahanperubahan dan dinamika yang berlangsung di atasnya;
• Ekblaw dan Mulkerene : Geografi adalah ilmupengetahuan tentang bumi dan kehidupannya.
Pengaruhnya terhadap cara hidup, pakaian, rumah dan
bentuk-bentuk rekreasi;
• Broeke dan Webb : geografi adalah sekumpulan
pengetahuan tentang bumi sebagai tempat di mana
manusia hidup, termasuk didalamnya fenomena organis
dan inorganis;

• Johston : geografi pada dasarnya adalah ilmu
yang mempelajari permukaan bumi sebagai
tempat tinggal manusia dan tempat di mana
manusia melakukan melakukan aktivitasnya.
• Alexander : geografi adalah ilmu yang
mempelajari vareasi ruang permukaan bumi.
• Ikatan Geograf Indonesia (IGI) : Geografi adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan
dan perbedaan geosfer dengan
mempergunakan pendekatan kelingkungan dan
kewilayahan dalam kontek keruangan.

Ikatan Geograf Indonesia (IGI) :
• Geografi adalah ilmu pengetahuan
yang mempelajari persamaan dan
perbedaan geosfer dengan
mempergunakan pendekatan
kelingkungan dan kewilayahan dalam
kontek keruangan.

