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ILMU GEOGRAFI 

A. PENGANTAR  

Keberadaan geografi lingkungan sebagai mata kuliah dirasakan semakin 

penting dalam kehidupan dewasa ini. Signifikansi mata kuliah ini bukan hanya karena 

lingkungan planet bumi sebagai hunian manusia telah mengalami banyak 

kemunduran, tetapi karena dalam mata kuliah ini dapat memberikan wawasan dan 

pemecahan in situ yang lebih nyata. 

Geografi merupakan studi yang mempelajari fenomena geospere yang berupa alam 

dan manusia dan keterkaitan keduanya di permukaan bumi dengan menggunakan 

pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Geografi lingkungan 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan 

fenomena alam (fisis) maupun manusia di permukaan bumi. Bahan ajar ini belum 

dapat menjangkau keseluruhan obyek material geografi lingkungan. Penyajian dalam 

bahan ajar ini masih terbatas pada pengantar yang memberi tekanan pada hidrologis 

dan demografis sebagai obyek yang bepengaruh pada lingkungan global. 

Obyek formal geografi berupa pendekatan (cara pandang) yang digunakan 

dalam memahami obyek material. Pendekatan itu berupa pendekatan keruangan. 

Selain pendekatan keruangan tersebut dalam geografi juga dikenali adanya 

pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. 

Fenomena geosfer meliputi hidrosfer, litosfer, atmosfer, biosfer, dan 

antrophosfer, fenomena hidrosfer meliputi air yang menyelimuti permukaan bumi. 

Air dipermukaan bumi meliputi perairan laut dan perairan darat. Perairan darat 

tersusun dari air permukaan dan air tanah. Keberadaan air tanah tersebut dipengaruhi 

oleh siklus hidrologiyang secera proses mencakupevaporasi, kondensasi, presiptasi, 

infiltrasi,dan perkolasi. 

Kehidupan manusia memerlukan kualitas air tertentu agar dapat mendukung 

kehidupan yang sehat. Air yang berkualitas tersebut tidak hanya untuk kepentingan 

minum, mandi dan cuci, tetapi juga untuk kepentingan kegiatan yang lain seperti 

pertanian perikanan, dan pariwisata.  
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Kondisi lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang 

berpengaruh adalah keadaan demografi suatu wilayah. Dua faktor demografi yang 

berpengaruh pada kondisi lingkungan, berupa kuntitas penduduk dan kualitas 

penduduk. Dalam bahan ajar ini pembahasan masih ditekankan pada aspek kuantitas 

penduduk yang berupa jumlah penduduk, petumbuhan penduduk, dan distribusi 

penduduk. 

Keterkaitan demografi dengan lingkungan terlihat dari permasalahan yang 

timbul. Masalah lingkungan global menyangkut perlindungan hutan, pertanian 

berkelanjutan dan pertanian desa, perlindungan dan pengelolaan laut, air tawar, dan 

sungai. Upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut membutuhkan pendekatan 

partisipatif dari masyaraat setempat. Solusi global dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan hingga penerapan ekowitata yang bernuansa setempat dapat menjadi 

alternati bagi pemecahan masalah lingkungan. 

 

B. SEJARAH ILMU GEOGRAFI 

Bangsa Yunani adalah bangsa yang pertama dikenal secara aktif menjelajahi 

geografi sebagai ilmu dan filosofi, dengan pemikir utamanya Thales dari Miletus, 

Herodotus, Eratosthenes, Hipparchus, Aristotle, Dicaearchus dari Messana, Strabo, 

dan Ptolemy. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka 

banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya 

adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang 

bisa dilihat pelaut di lepas pantai; contoh pertamanya adalah Hanno sang Navigator 

dari Carthaginia dan satu lagi dari Laut Erythraea, keduanya selamat di laut 

menggunakan teknik periplus dengan mengenali garis pantai laut Merah dan Teluk 

Persi. 

Pada Zaman Pertengahan, bangsa Arab seperti al-Idrisi, Ibnu Battuta dan Ibnu 

Khaldun memelihara dan terus membangun warisan bangsa Yunani dan Romawi. 

Dengan perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Selama zaman 

Renaissance dan pada abad ke-16 dan 17 banyak perjalanan besar dilakukan untuk 
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mencari landasan teoritis dan detil yang lebih akurat. Geographia Generalis oleh 

Bernhardus Varenius dan peta dunia Gerardus Mercator adalah contoh terbesar. 

Setelah abad ke-18 geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan 

menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa (terutama di Paris dan Berlin), 

tetapi tidak di Inggris dimana geografi hanya diajarkan sebagai sub-disiplin dari ilmu 

lain. Salah satu karya besar zaman ini adalah Kosmos: sketsa deskripsi fisik Alam 

Semesta, oleh Alexander vom Humboldt. 

Selama lebih dari dua abad kuantitas pengetahuan dan perangkat pembantu banyak 

ditemukan. Terdapat hubungan yang kuat antara geografi dengan geologi dan botani, 

juga ekonomi, sosiologi dan demografi. Di barat, selama abad ke-20, disiplin ilmu 

geografi melewati empat fase utama: determinisme lingkungan, geografi regional, 

revolusi kuantitatif dan geografi kritis. 

Sepanjang sejarah, geografi ditandai dengan perkembangan metodologi tentang 

lingkup dan isi geografi. Perbedaan perkembangan lingkungan geografi dan 

perbedaan perkembangan ekonomi, teknologi serta konsep berpikir diberbagai 

lingkunga dipermukaan bumi menyebabkan tidak mudah untuk memastikan konsep 

geografi mutakhir yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah pembangunan. 

Kita harus menelaahnya sesuai dengan tingkat perkembangan budaya lingkungan, 

kondsi fisikal lingkungan dan tingkat perkembangan ekonomi serta teknologi 

lingkungan. Meskipun demikian beberapa ciri geografi mutahir dapat diketahui. 

Sebagai suatu disiplin ilmiah geografi dan ahli geografi tidak boleh memisahkan diri 

dari disiplin lainnya. 

   2.1 Perkembangan Pandangan Geografi 

       Agar dapat diperoleh gambaran yang kronologis mengenai perkembangan 

pandangan geografi, maka dirasakan perlu untuk sedikit menguraikan sejarah 

oandangan geografi dari abad  ke abad, yaitu : 1. pandangan geografi klasik, 2. 

pandangan geografi pada abad pertengahan dan renaissance, 3. pandangan geografi 

modern, 4. pandangan geografi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, 5. 

pandangan eografi mutakhir. 
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2.1.1 Pandangan geografi klasik 

 Pada zaman Homerus dan Hesodius, sebagian orang menganggap bahwa 

pengetahuan tentang bumi masih sangat dipengaruhi oleh mitologi. Lambat laun 

pengaruh mitologi itu semakin berkurang dan semakin berkembangnya pengarh ilmu 

alam sejak abade-6 sebelum masehi., sehingga corak pengetahuan tentang bumi 

dalam abad itu mulai mempunyai dasar ilmu alam dan ilmu pasti. Sejak itu 

penyelidikan tentang bumi dilkukan dengan memakai logika. 

  Pandangan Thales (640-548 SM) menganggap bahwa bumi ini berbentuk 

keeping silinder yang terapung diatas air dan separuh bola hampa diatasnya. Pendapat 

ini telah hilang seabad kemudian setelah Parmenides mengemukakan pendapatnya 

bahwa bumi mempunyai bentuk bulat. Kemudian Heraclides (± 320 SM) berpendapat 

bahwa bumi berputar pada sumbunya dari barat ke timur. Selain dari pada itu 

diketahui juga adanya beberapa zona iklim meskipun pada waktu itu belum diketahui 

bahwa keadaan tersebut merupakan akibat dari letak sumbu bumi yang miring. 

 Seabad sebelum masehi, geografi (istilah ini berasal dari Erastosthenes) 

sangat dipengaruhi oleh astronomi dan matematika. Pada waktu itu selain geografi 

terdapat pula logografi. Beberapa pelopor logografi adalah Heataeus, Herodotus dan 

Strabo. Ahli-ahli logografi ini menceritakan tentang apa yang dilihat dan didengar 

tentang negara-negara lain. 

 Claudius Ptolomeus menulis buku berjudul Geographike Unphegesis. 

Bukunya yang beredar dalam pertengahan abad ke-2 menerangkan bahwa, geografi 

adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukan 

kenampakan umum yang terdapat padanya. Selanjutnya diterangkan bahwa geografi 

berbeda dengan chorografi, oleh karena chorografi membicarakan wilayah atau 

region tertentu dan menyajikannya secara mendalam. Chorografi lebi mengutamakan 

pada kenamakan asli suatu wilayah dan bukan ukurannya. Sedangkan geografi lebih 

mengutamakan hal-hal yang kuantitatif dan bukan kualitatif. Pendapat Ptolomeus 

merupakan sumber bagi georafi zaman modern. 

 Berbeda dengan pendapat Ptolomeus, Strabo dalam bukunya yang berjudul 

Geographica sebanyak 17 jilid yang diterbitkan seabad sebelum masehi telah 



 

Ilmu Geografi (PIS) Page 5 

 

membuat sintesa antara geografi, chorografi dan topogafi. Sintesa chorografi dan 

topografi kedalam geografi tidak masalah. Menurut Strabo dalam studi geografi  kita 

tidak hanya mempelajari tentang bentuk dan dimensi suatu daerah, tetapi juga tentang 

lokasinya.  

2.1.2  Pandangan geografi pada abad pertengahan dan renaissance 

  Banyak golongan agama yang menaruh perhatian dalam bidang geografi pada 

permulaan abab pertengahan bagi kepentingan penyebran agama, perdagangan dan 

perang yangdilakukan oleh penyebar agama. Orang yang merasakan perlu adanya 

pengaturan tentang geografi adalah Bernhardus Veranius (1628-1650 SM) yang telah 

menerbitkan buku berjudul Geographia Generalis di Amsterdam tahun 1650. 

Veranius berpendapat dualisme dalam geografi. Disatu pihak geografi 

mempelajariproses dan fenomena yang bersifat alamiah seperti yang terjadi di 

litosfera, hidrosfera dan atmosfera ;selain itu juga mempelajari tentang hubungan 

matahari dengan bumi, dilain pihak geografi mempelajarifenomena social 

kebudayaan. 

 Oleh karena itu Adanya dualisme ini Veranius membedakan antara geografi 

umum atau geographia generalis dan geografi khusus atau geographia spesialis. 

Geografi umum berhubungan dengan fenomena alamiah sedangkan geografi khusus 

mempelari daerah atau wailayah yang sifatnya diperoleh hasil interaksi antara 

manusia dengan proses alamiah. Meskipun buku Veranius yang berjudul Geographia 

Generalis hanya membicarakan tentang geoografi umum saja. Geografi abad 

pertengahan atau geografi zaman Veranius ini ditandai dengan dualisme yang gand, 

yaitu : 1. geografi umum (Geographia generalis) dan geografi khusus (geographia 

spesialis), 2. geografi fisikal dan geografi manusia. Untuk menyederhanakannya 

Veranius mengusulkan agar geografi umum (geografi sistematik) dan geografi topical 

mempelari unsure-unsur fisikal yang dapat diterangkan dengan hokum ,sedangkan 

geografi khusus (geografi regional) yang menyangkut manusia yang sukar 

diramalkan sebelumnya dan harus bersifat deskriptif. 
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2.1.3  Pandangan geografi modern 

 Sperti halnya  Veranius, Immanuel Kant (1724-1804) telah menganggap 

geografi sebagai displin ilmiah. Menurut Kant, ilmu pengetahuan dapat dipandang 

dari tiga pandangan yang berbeda. Pertama, ilmu pengetahuan yang meggolongkan 

fakta berdasarkan jenis objek yang diselidiki. Kedua, Ilmu pengetahuan yang yang 

memandang hubungan fakta-fakta sepanjang masa. 

Ketiga, ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta yang berasosiasi dalam 

ruang. 

2.1.4  Pandangan geografi pada akhir abad ke19 dan awal abad ke-20 

 Pada skhir abad ke-20 geografi memusatkan perhatiannya terhdap iklim, 

tumbuhan dan hewan, dan terutama tethadap bentang alam. Kebanyakanahli-ahli 

geografi pada periode ini memperdalam geologi dan mempergunakan metodelogi 

geologi dalam penyelidikannya. Dan sebaliknya geografi manusia menjadi ssemakin 

lemah. Geografi manusia pada akhir abad ke-19 masih bercorak geografi Ritter 

dimana geografi ini mencitra manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, tanpa 

ada perspektif baru. Hal ini mungkin disebabkan karena kedudukan Ritter sebagai 

tokoh geografi di Universitas Berlin setelah kematiannya tahun 1859 untuk waktu 

yang lama dan tidak ada yang menggantikannya. Demikian juga di Inggris sejak 

pengunduran diri tokoh geografi Alexander Maconochie di tahun 1830-an, 

menyebabkan geografi di negara itu tidak berkembang. 

 Meskipun di universitas geografi manusia tidak memperoleh kemajuan tetapi 

tdak demikian halnya diluar universitas. Di Amerika Serikat Mayor John Wisley 

Powell (1834-1902) mempelajari bentang lam dan sumberdaya air untuk 

menyarankan penggunaan tanah disuatu tempat dengan sebaik-baiknya. George 

Peskina Marsh (1802-1882) mempunyai perhatian khusus tentang betapa pentingnya 

mengkonservasi sumberdaya. Pada pendahuluan bukunya yang berjudul Man and 

Nature, or Physical Geography as Modified by Human Action (1864), Marsh 

berpendapat bahwa Von Humboldt dan Ritter merupakan tokoh-tokoh daripada aliran 

baru geografi yang pernah mengatakan bahwa ‗seberapa jauh keadaan lingkungan 

fisikal mempengaruhi kehidupan dan kemajuan social‖. Kemudian timbul pertanyaan 



 

Ilmu Geografi (PIS) Page 7 

 

pada diri Marsh : bagaima manusia mengubah permukaan bumi? Dalam hal ini Marsh 

ingin menekankan bahwa permukaan bumi yang menentukan kehidupan manusia, 

tetapi manusia yang mengubahpermukaan bumi untuk kehidupannya yang lebih baik, 

namum keadaan yang lebih jelek akan terjadi apabila manusia merusak lingkungan 

alamnya. 

 Selain daripada itu Friedrich Ratzel (1844-1904) telah mempelajari pengaruh 

lingkungan fisik terhadap kehidupan manusia. Jilid pertama dari  bukunya 

Anthropogeographie terbit di tahun 1882. Ratzel menambahkan selain lingkungan 

alam, aktivitas manusia merupakan factor penting dalam suatu kehidupan disuatu 

lingkungan. Selain geografi,Ratzel juga belajat ,dia berpendapt bahwa diadakan 

perbandingan antara kelompok manusia yag berbeda, pastilah manusia itu sendiri 

yang menentukan dan terutama keadaan yang ditimbulkan oeeh lingkungan 

kebudayaannya. Berbeda Anthropogeographie jild pertama, buku jilid kedua (1891) 

menekankan kepada uraian tentang  penyebaran dan kepadatan penduduk, 

pembentukan pemukiman, migrasi penduduk, dan penyebran kebudayaan. Untuk 

menjelaskan hal ini Ratzel tidak menitik beratkan kepada pengaruh lingkungan 

terhadap manusia tetapi kedua fenomena inisama kedudukannya. Pada waktu itu 

Ratzel mempunyai pengaruh besar terhadap ahli-ahli geografi di Amerika Serikat.. 

 Berbeda dengan keadaan di Amerika Serikat, di Eropa environmentalism agak 

kurang popular. Di tahun 1883 Ferdinand Von Richthofen mengusulkan agar geografi 

merupakanilmu pengetahuan chorologi. Pengikut Von Richthofen, Alfre Hettner 

(1859-1941) yang mendapat pengaruh dari ahli-ahli geografi Amerika 

mengembangkan pandangan Von Richthofen dari pandangan tentang kaitan antara 

lingkungan alam dengan manusia kepada studi wilayah. Sejalan dengan pemikiran 

Alfred Hettner, Vidal de la Blace (1854-1918) berpendapat bahwa studi tentang 

lingkungan fisikaldan maasyarakat harus disatukan Karen atujuan geografi ialah 

untuk menyelidiki bagaimana suatu masyarakat telah atau sedang dipengaruhi oleh 

ligkungan fisikalnya. Daerah dimana proses ini telah atau sedang berlaku akan 

membentuk suatu unit yang disebut ‗wilayah‘ atau ‗region‘. Jelaslah bahwa wailayah 

yang dimaksudkan oleh  Vidal de la Blache merupakan arena dimana berlaku 



 

Ilmu Geografi (PIS) Page 8 

 

interaksi antara manusia dengan lingkungan fisikal yang bersifat local. Hal ini berarti 

bahwa ciri-ciri penting suatu disuatu wilayah mungkin tidak mempunyai hubungan 

dengan cirri-ciri wilayah yang lain. Oeh karena itu konsep Vidal de la Blache tentang 

geografi adalah bersifat ‗wilayah‘, dan hal ini berbeda dengan konsep sistematik yang 

dianut oleh Von Humboldt dan Ritter sebelumnya. Pendapat Vidal de la Blache 

adalah sesuai dengan keadaan Eropa sebelum revolusi industri dan sesuai pula dengan 

wilayah yang ekonominya masih berdasarkan peasant agriculture dan local self 

sufficiency. Konsep Vidal ini tidak sesuai bagi negara-negara yang telah maju, oleh 

karena negara-negara yang telah maju tidak lagi bersifat local. 

2.1.5  Geografi Mutakhir 

 Untuk memastikan arah perkembangan konsep geografi masa kini atau 

geografi mutakihr adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Seandainya dianggap bahwa 

konsep-konsep geografi terdahulu belum sempurna akankah bearti bahwa konse 

geografi baru akan sesuai untuk diterapkan pada berbagai lingkungan geografi yang 

beraneka ragam coraknya dan berbeda-beda tingkat perkembangan budaya, ekonomi 

dan penguasaan teknologinya. Para ahli geografi Indonesia yang dalam kenyataanya 

dihadapkan pada kondisi lingkungan geografi yang beranekan ragam seharusnya 

mempunyai sifat yang dinamik didalam menghadapi berbagai konsep geografi dan 

jangan terlalu mudah mengaitkan diri pada berbagai mazhab atau konsep yang 

diterima ditempat lain diluar Indonesia. Kita harus harus pandai memilih maa yang 

sesuai dengan pemecahan masalah kita. Kait mengaitnya suatu disiplin  dengan 

disiplin yang lain serta kait mengaitnya masalah satu dengan masalah yang lain 

mengharuskan geografi mutakhir tidak boleh memisahkan diri dengan dari disiplin 

yang lain. 

 Seperti juga terjadi pada displin yang lain, geografi mutakhir telah enggunkan 

statistic dan metode uantitatif dalam penelitianya bahkan telah pula digunakan 

computer untuk menyimpan, mengolah dan menganalisa data. Suatu masalah besar 

telah timbul dalam geografi yaitu apakah aspek fisikal dan social harus disatukan 

dalam geografi. Dari tulisan-tulisan geografi selama 30 tahun  terakhir ini konsep 
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penyatuan atau unifying concept belum tampak meskipun analisa yang digunakan 

dalam geografi telah berkembang pesat. 

  Wrigley berpendapat bahwa geografi tidak boleh membatasi diri  dalam 

menggunakan analisa untuk penelitiannya. Analisa apapun dapat digunakan asalkan 

dapat meyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain dari itu Wrigley berpendapat 

bahwa geografi adalah suatudisiplin yang ‗berorientasikan kepada masalah‘ 

(problem-oriented) dalam rangka interaksi antara manusia dengan lingkungannya. 

Apabila geografi dianggap sebagai suatu kajian tentang wilayah maka geografi 

mutakhir pada sebagian besar bersifat wilaya. Metode wilayah masih merupakan alat 

yang penting bagi geografi mutakhir . Perbedaannya ialah bahwa wilayah bukan 

merupakan akhir dari geografi tetapi geografi mutakhir bersifat wilayah namun bukan 

tentang wilayah. 

2.1.6  Geografi ortodoks dan geografi terintegrasi 

 Definisi geografi berubah-ubah sesuai dengan perkembangannya. Tidak satu 

pun dari definisi-definisi geografi yang ada memuaskan ahli geografi, tetapi semua 

ahli geografi akan mengakui adanya elemen yang sama dalam geografi. Apakah 

sebenarnya yang merupakan elemen yang sama dalam geografi? 

Pertama, ahli-ahli geografi sependapatbahwa mereka termasuk kelompok yang 

serupa dengan ahli-ahlidari ilmu pengetahuan bumi (Earth Sciences) lainnya dengan 

arena yang sama yaitu permukaan bumi dan bukan ruang yang abstrak. 

Kedua, ahli-ahli geografi memperhatikan kepada penyebaran manusia dalam ruang 

dan kaitan manusia dengan lingkungannya. Ahli-ahli geografi memperhatikan kepada 

penyebaran manusia dalam mencari cara bagaimana ruang dan sumberdaya dapat 

dimanfaatkan dan menekannkan kepada pengelolaan wilayah yang tepat untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Ketiga, dalam geografi terdapat unsur-unsur utama seperti unsur jarak, unsur 

interaksi, unsur gerakan dan unsur penyebaran. 
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C. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP GEOGRAFI 

Kata geografi berasal dari geo = bumi, dan graphein = mencitra. Ungkapan itu 

pertama kali disitir oleh Eratosthenes yang mengemukakan kata ―geografika‖. Kata 

itu berakar dari geo = bumi dan graphika = lukisan atau tulisan. Jadi kata 

geographika dalam bahasa Yunani, berarti lukisan tentang bumi atau tulisan tentang 

bumi. Istilah geografi juga dikenal dalam berbagai bahasa, seperti geography 

(Inggris), geographie (Prancis), die geographie/die erdkunde (Jerman), geografie/ 

aardrijkskunde (Belanda) dan geographike (Yunani).  

Pengertian bumi dalam geografi tersebut, tidak hanya berkenaan dengan fisik 

alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan prosesnya. Oleh karena 

itu, dalam hal gejala dan proses kehidupan melibatkan kehidupan tumbuh – 

tumbuhan, binatang, dan manusia sebagai penghuni bumi tersebut. 

Berkaitan dengan kemajuan itu, konsep geografi juga mengalami 

perkembangan. Ekblaw dan Mulkerne mengemukakan, bahwa geografi merupakan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannnya, mempengaruhi 

pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, 

rumah yang kita huni dan tempat rekreasi yang kita nikmati.  

Bintarto (1977) mengemukakan, bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan 

yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk serta 

mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur 

bumi dalam ruang dan waktu. 

Hasil semlok peningkatan kualitas pengajaran geografi di Semarang (1988) 

merumuskan, bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan 

dalam konteks keruangan.  

James mengemukakan geografi berkaitan dengan sistem keruangan, ruang 

yang menempati permukaan bumi. Geografi selalu berkaiatan dengan hubungan 

timbal balik antara manusia dan habitatnya.  

Berdasarkan telaah terhadap konsep tersebut penulis berpendapat, bahwa 

geografi merupakan studi yang mempelajari fenomena alam dan manusia dan 
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keterkaitan keduanya di permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan 

keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Dalam pengertian itu beberapa 

aspek yang esensial, yaitu (1) adanya hubungan timbal balik antara unsur alam dan 

manusia (reciprocal). (2) Hubungan itu dapat bersifat interelatif, interaktif, dan 

intergratif sesuai dengan konteksnya. (3) cara memadang hubungan itu berisifat 

keruangan. 

Berdasarkan konsep tersebut, studi Geografi bekaitan dengan pertanyaan-

pertanyaan berikut ini.  

Where is it?  

Why is it there?  

So what? 

Dalam kata yang lain, Geografi mempelajari penyebaran keruangan dari 

sesuatu (bahasa, kegiatan ekonomi, pencemaran, rote transportasi, tanah, iklim, dan 

dan fenomena lainnya) untuk menemukan mengapa fenomena itu menyebar 

sebagaimana adanya. Geografi selanjutnya mencoba untuk menggambarkan 

terjadinya distribusi itu, dan dengan pemahaman itu dapat mengusulkan pemecahan 

masalah yang terjadi. 

Preston James mencoba untuk memecahkan pertanyaan apakah geografi 

dengan memberikan batasan geografi menjadi empat tradisi utama, yaitu:  

The spatial tradition 

Geographers have long been concerned with mapping and the spatial 

arrangement of things. Some geographers were developing statistical methods to 

improve both the description and analysis of such spatial patterns (James). Because 

this trend was not without its critics, the James article is often seen as a fence-

mending effort within the discipline.  

The area studies tradition 

Geographers such as Reclus and Humboldt were famous for their exhaustive 

descriptions of places. Even today, many geographers develop an expertise in the 

study of one or two regions. Typically, geographers will learn the language or 

langauges spoken in the region being studied and they will develop an understanding 
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of both the natural physical features and of the human activities and patterns. The 

goal is to become an expert on the region as it is and to study specific problems or 

questions about the region. 

The man-land tradition 

Beginning with George Perkins Marsh in the middle of the nineteenth century, 

geographers have sought to understand how the natural environment either 

determines or constrains human behavior and how humans, in turn, modify the 

physical world around them. Given the inherent sexism of this title, most geographers 

would now use the term "human-environment" to describe this tradition. 

The Earth sciences tradition 

Many geography programs in the United States emerged from geology 

departments, and the connection between the disciplines remains strong. Most 

geographers -- even if they focus on human geography -- receive some training in 

such physical geography areas landforms, climate, soils, and the distribution of 

plants.  

Menurut Richoffen (Hartshorne, 1960:173) bahwa Geography is the study of 

the eart surface according to its differences, or the study of different areas of the eart 

surface…….,in the term of total characteristics. 

Kemudian Karl Ritter menyatajan bahwa geography to study the earth as the 

dwelling-place of man. Penngertian dwelling-place of man tersebut bahwa bumi tidak 

hanya terbatas kepada bagian permukiman bumi yang dihuni manusia saja, melaikan 

juga wilayah-wilayah yang tidak di huni manusia, sejauh wilayah itu penting artinya 

bagi manusia. 

Interelasi dan integrasi keruangan pada gejala di permukaan bumi dari suatu 

wilayah ke wilayah lain selalu menunjukan perbedaan. Dengan demikian, ruang 

lingkup disiplin geografi memang sangat luas dan mendasar, seperti yang dikatakan 

Murpey (1966:5), mencakup aspek alamiah dan aspek insaniah, kemudian di 

tuangkan dalam suatu ruang berdasarkan prinsip-prinsip penyebaran dan 

kronologinya. 
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Cakupan dan peranan georafi dari hasil pengamatan UNESCO (1965:12-35) 

Maupun Lounsbury (1975:1-6) adalah : 

1) Georafi sebagai suatu sintesis 

Hakikatnya dapat menjawab subtansi pertanyaan-pertanyaan tentang what, 

where, when, why, dan how. 

2) Georafi sebagai suatu penelaahan gejala dan relasi keruangan 

Dalam hal ini geografi berperan terhadap fenomena-fenomena, baik alamiah 

maupun insaniah. 

3) Georafi sebagai disiplin tata guna lahan 

Disini harus di titik beratkan kepada aspek pemanfaatan atau pendayagunaan 

ruang geografi yang harus semakin di tingkatkan. 

4) Georafi sebagai bidang ilmu penelitian 

Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah demi 

disiplin georafi itu sendiri yang dinamis sesuai dengan kebutuhan pengembangan 

ilmu yang makin pesat. Meningkatkan penelitian praktis untuk kepentingan 

kehidupan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia.  

Dalam geografi terdiri atas tiga cakupan kajian yang saling berkaitan satu 

sama lain, yaitu : 

1. Lingkungan  

      Lingkungan alamiah pada suatu wilayah tediri atas permukaan lahan itu 

sendiri (tidak banyak ahli geografi yang meneliti laut), hidrologi permukiman air di 

wilayah itu, flora dan fauna yang tinggaldi dalamnya, lapisan tanah yang menutupi 

permukiman itu, dan atmosfer yang terdapat di atasnya. Semua unsur ini terjalan 

dalam suatu system lingkungan yang kompleks, misalnya flora suatu wilayah 

mempengaruhi iklim di sekitarnya dan pembentukan serta pengikisan lapisan tanah di 

bawahnya (Johnston, 2000 : 404). 

2. Tata Ruang 

       Sejak tahun 1950-an, studi geografi sebagai pengaruh gerakan di 

Skandinavia yang dilakukan oleh ahli ekonomi dan sosiologi, telah mendorong 

lahirnya perspektif lain dalam aktifitas manusia di permukaan bumi ini. Tujuannya 
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untuk menata ulang sisi ilmiah pada disiplin ini sehingga  dapat mempelajari hukum-

hukum mengatur periaku keruangan secara individual maupun pola–pola  keruangan 

dalam penyebaran artefak-artefaknya (Johnston, 2000 : 405). 

3. Tempat    

       Pada tahun 1930-an, determinisme lingkungan digantikan oleh geografi 

regional, dimana landasannya adalah sifat-sifat khusus masing-masing region atau 

kawasan yang dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu, biasanya dalam skala benua atau 

sub benua yang memiliki persamaan-persamaan khusus (Johnston, 2000 : 407). 

Adapun cabang-caba$ng dari geografi manusia (human geography) 

mencakup: 

1. Geografi Ekonomi (Economic Geography) 

 Geografi ekonomi mulai diakui sebagai bidang studi tersendiri pada akhir abad 

ke-19 dan kebangkitannya bertolak dari kolonialisme Eropa (Barnes, 2000 : 267). 

Para perintisnya memulai dengan menyusun daftar kekayaan sumber daya global 

yang dapat diperdagangkan dan kondisi-kondisi produksinya (Chisholm, 1889). 

Selanjutnya, mereka mencari justifikasi-justifikasi intelektual atas ketimpangan 

ekonomi antara penjajah dan yang di jajah. Dengan demikian, mereka mendasarkan 

diri pula pada environmental determinism (Huntington, 1915). 

    Geografi juga banyak mengadopsi berbagai teori dan model, terutama dalam 

empat sumber utama (Barnes, 2000 : 266). 

a) Sumber pertama adalah ekonomi neoklasik yang menyumbangkan model-

model umum kompetensi dan perilaku rasional. 

b) Fisika memasok dasar-dasar analisis gravitasi dan model entropi yang 

mengilhami analisis tentang pola interaksi spasial. 

c) Model-model lokasional Jerman yang sebenarnya hampir terabaikan oleh 

Teori Lokasi Pertanian Von Thumen, Teori Lokasi Industri Weber, serta Teori 

Tempat Sentral Loesch dan Chirstaller. 

d) Geometri yang menyajikan berbagai aksioma, hitungan baku, dan teorema 

yang melandasi hukum-hukum morfologi spasial (Bunge, 1962) 
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Walaupun pemikiran Harvey telah mengubah paradigma  geografi ekonomi 

secara dominan, namun tetap saja geografi yang baru pun mendapat kritik yang 

meliputi : 

a) Kritk terhadap perlunya spasial yang harus disosialisasikan dan 

dikritik oleh Doreen Massey. 

b) Adanya gugatan hasil perumusan Harvey serta perlunya memahami 

kemunculan industry beteknologi tinggi, hal ini dikritik oleh Michael Sporter dan 

Allen Scot dalam bukunya Pathway to Industrialization and Regional Development 

(1992). 

c) Kritikpun dari kelompok peminis dimana Harvey mengabaikan unsur 

feminis maupun etnik. 

2. Geografi Politik (Political Geography) 

      Dalam sejarahnya, sejak awal terjadinya geografi politik sebagai suatu 

bangunan pengetahuan yang koheren pada ahir abad ke-19, subdisiplin ini telah 

mengalami empat fase pengembangan utama, yakni lingkungan, fungsional, analisis 

wilayah dan pluralistic. 

a) Geografi Politik lingkungan 

Gagasan tentang determinisme lingkungan diterapkan terhadap kajian Negara. 

Ternyata kekurangan geografi politik lingkungan ada pada teorinya yang kurang 

memadai, ide-idenya hanya bertahan diluar geografi ketika ilmu politik mengacu 

kepada pengaruh-pengaruh geografi lingkungan sebgai factor geografis simplistic 

digunakan untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang menyokong perang dingin 

yang agresif. 

b) Geografi politik Fungsional 

Ini terjadi pascaperang dunia II dalam masa itu Richard Hastorn menempatkan 

Negara dalam posisi keseimbangan antara sentrifugal dan sentripetal. 

c) Analisis Ruang dalam Geografi Politik  

Dalam fase ini dimulai dengan adanya kajian-kajian kuantitatif, namun dalam 

geografi memiliki pengaruh sedikit, khususnya dalam geografi politik. 

d) Dll. 
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3. Geografi Urban (Urban Geography) 

Berkaitan dengan sifat-sifat tata ruang kota-kota kecil dan besar, dan berbagai cara 

yang mempengaruhiatau yang dipengaruhi oleh proses fisik, demografi, ekonomi, 

social, budaya dan politik. 

a. Pendekatan deskriptif Langsung 

b. Pendekatan Analisis Kuantitatif 

c. Pendekatan Behavioral 

d. Pendekatan Struktural 

e. Pendekatan Post-strukturalis 

4. Geografi Sejarah (Historical Geography) 

Ada 4 Pndekatan Geografi Sejarah sbb: 

a. Mengenai keadaan geografi masa lalu, terutama perbandingan keadaan geografi 

suatu daerah secara horizontal dimasa lalu. 

b. Perubahan lansekap, terutama tema-tema lansekap yang bersifat vertikal.  

c. Masa lalu yang dijelaskan dari keadaan geografinya dimasa sekarang. 

d. Sejarah yang bersifat geografis, terutama penyelidikan mengenai pengaruh 

kondisi-kondisi geografis (keadaan lingkungan dan lokasi) terhadap jalannya 

sejarah. 

5. Geografi Populasi (Population Geography) 

Pokok yang dihadapi oleh para ahli geografi populasi dapat diklasifikasikan sbb: 

a. Pemetaan kecendrungan kontemporer dalam distribusi populasi serta cirri-

cirinya, seperti: Pola hidup, Usia, pendidikan dll. 

b. Populasi, pembangunan dan sumber daya yang meliputi saling mempengarusi 

dan saling mempengaruhi antara pertumbuhan populasi  

c. Pembentukan dan perubahan populasi jangka panjang. 

d. Geografi social dari populasi yang tersingkir atau terpinggirkan. 
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6. Geografi Sosial (Social Geography) 

Merupakan sebuah subdisiplin ilmu dari geografi sebagai sebuah subjek yang 

mengaitkan ilmu-ilmu social dengan ilmu-ilmu alamiah, serta meliputi topic-topik 

mulai dari tektonik sampai psikoanalisis (Smith:981). 

Pada ahirnya kajian ini membujuk para ahli geografi untuk mengkaji 

ketimpangan spasial dalam kesempatan memiliki rumah, kesempatan kerja, 

keprihatinan meningkatnya kejahatan, dan berbegai isu social lainnya.  

7. Sistem Informasi Geografi (Geographical Information System) 

       Adalah system computer yang terintegrasi digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, menambah, memanipulasi, memganalisis dan menampilkan semua 

bentuk informasi mengenai masalah geografi. 

  Sistem informasi geografis ini memiliki kemampuan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan intrinsik. Terdapat pula system yang menggunakan vektor 

(garis arah) tiap feature diuraikan dengan garis-garis arah yang masing-masing 

serangkaian lokasi yang diberi kode pada table-tabel dalam database.  

 

D. PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK PEELITIAN GEOGRAFI 

1. Pendekatan Geografi 

Pendekatan ini berkaitan erat dengan kuantifikasi dan keyakinan pada  

keteraturan statistik merupakan bukti adanya hubungan sebab akibat empiris, 

seperti yang disyaratkan oleh teorinya. 

Pendekatanya yang didasarkan pada pengukuran dalam displin ini membutuhkan 

banyak eksperimentasi dan inovasi dalam cara-cara pengumpulan data lapangan, baik 

proses-proses dalam lingkungan fisik maupun mengenai cara-cara individu 

membentuk tingkah laku ruang mereka. 

Pada dasarnya, hampir semua data geografis megacu kepada dua konteks 

dimensional. Secara tradisional, hal itu telah ditampilkan dalam bentuk peta, namun 

perkembangan sejak tahun 1970-an dalam sistem-sistem informasi geografis 

(Geografical Information System atau GIS) telah meningkatkan kemampuan 
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menyimpan, memvisualisasi, dan menganalisisnya melalui kemampuan melapis 

kumpulan-kumpulan data satu sama lain. (Maguire, 1991). 

Disamping pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan di atas, dalam kajian 

geografi terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan. R. Bintarto dan 

Surastopo Hadisumarno dalam Metode Analisis Geografi (1979: 12). Mengemukakan 

tiga pendekatan (Approach), yaitu: 

a. Pendekatan Analisis Keruangan  

     Dalam kajian ini, mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting. 

Disini para ahli akan bertanya, faktor-faktor apakah yang menguasai pola penyebaran 

dan bagaimanakah pola tersebut dapat diubah agar penyebarannya menjadi lebih 

efisien dan lebih wajar. Dengan kata lain, dapat dikmukakan bahwa dalam analisis 

keruangan yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah 

ada dan penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang 

dicanangkan. 

Selain itu, dalam analisis pendekatan keruangan tersebut pun dapat di 

kumpulkan data lokasi yang terdiri dari titik (point data) dan data bidang (areal 

data). Adapun yang termasuk dalam data titik adalah data ketinggian yang tempat, 

data sampel bantuan, data sempel tanah, dan sebagainya. Sedangkan yang ternasuk 

dalam data bidang adalah data luas hutan, data luas padang-padang, dan sebagainya. 

(Bintarto dan Hadisumarno, 1979: 13). 

a. Pendekatan Ekologi 

     Dalam pendekatan ini, dikaji tentang interaksi antara organism hidup dengan 

lingkungannya, seperti manusia, hewan, timbuhan, dan lingkungan. Dalam hal ini, 

dikaji tentang masyarakat kelompok organism beserta lingkungan hidupnya sebagai 

suatu kesatuan ekosistem. Study ini menitikberatkan kepada kehidupan dan 

nonkehidupan. Semua komponen tersebut (air, litosfer, atmosfer, dan organism 

hidup) berintegrasi. Selain itu, organismebdapat pula mengadakat integrasi dengan 

organism hidup laiinya. (Bintarto dan Hadisumarno, 1979: 19). 
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b. Pendekatan Kompleks Wilayah 

Merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan analisis ekologi. 

Dalam kajian pendekatan wilayah ini terdapat dua aktifitas yang perlu dilakukan, 

yakni analisis kompleks wilayah, perwilayahan (regionalization),dan klasifikasi 

(classification). Dalam hubungan dengan analisis kompleks wilayah tersebut ramalan 

wilayah (regional forecasting) dan perencanaan wilayah (regional planning) 

merupakan aspek-aspek dalam analisis tersebut (Haggett, 1970: 453). Sedangkan 

dalam perwilayahan dan klasifikasi, suatu sifat-sifat yang dimiliki oleh semua 

individu di gunakan dalam proses penggolongan yang membedakan satu sama lain 

dalam beberapa kelas, kemudian meningkat dalam himpunan kelas (Bintarto dan 

Hadisumarno, 1979: 29). 

2. Metode Penelitian Geografi 

     a. metode Deskriptif 

          metode ini dapat digunakan sejak ilmu geografi lahir sebagai disiplin ilmu yang 

bersifat akademis. Sebagai karalteristik metode ini adalah member penjelasan baik 

yang bersifat alamiah maupn insaniah dengan mengungkap karakteristik, eksploratif, 

hubungan fungsional dan dampak dari suatu fenomena ataupun oeristiwa. Tujuan dari 

metode ini adalah mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa 

sekarang. Dalam metode ini terbagi bagi lagi menjadi nebjadi studi kasus, survey dan 

studi pengembangan. Salah satu penting tentang metode deskriptif ini bahwa pada 

masa berkembangnya metode deskriptif kartografi sangat dominan. 

1) Metode studi kasus  

     Metode penelitian yang digunakan untuk karakteristik tertentu, individu 

maupun kelompok degan mengungkap kasus-kasus spesifik yang mencakup 

pengkajian relasi dan interelasi terhadap individu lain secara mendalam, biasanya 

dilakukan secara longitudinal (Bailey, 1982:486). 

2) Metode Survei 

Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data, seperti wawancara 

maupun kuesioner (angket) dengan jumlah sampel besar dan merupakan penelitian 
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yang menggambarkan keadaan terkini untuk memahami opini, pendapat, maupun 

tanggapan public pada umumnya(Bailey, 1982:110). 

3) Metode Studi Pengembangan  

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu 

penelitian secara mendalan untuk memperoleh model, baik dalam tataran teoritis yang 

sebelumnya belum ada dan sudah ada. 

b. metode Eksperimen dan Korelasi 

metode ini mulai dirasakan sejak geografi fisik dan manusia bergerak dari 

sifat-sifat deskriptif meniju analitis pada tahun 1950-an dan 1960-an. 

c. Metode ex post Facto 

Metode ini untuk melihat dan mengkaji hubungan antara dua variabel atau 

lebih, dimana dua variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya atau tidak diberi 

perlakuan  khusus. ex post Facto artinya sesudah fakta karena dalam penelitian ini 

pene;iti tidak perlu melakukan manipulasi atau terhadap variabel bebas. 

3. TEKNIK PENELITIAN GEOGRAFI 

Teknik penelitian yang banyak digunkan dalam ilmu geografi, misalnya: 

a) Observasi Lapangan (field observation) 

Merupakan teknik pengumpulan data dalam ilmu geografi yang berusaha melihat 

langsung tentang gejala dan masalah geografis. Teknik ini banyak sekali digunakan 

untuk penelitian-penelitian geografis, bahkan merupakan teknik pengumpulan data 

yang paling dominan (Sumaatdja, 1998: 105). 

b) Wawancara (interview) 

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung 

terhadap responden secara verbal, baik formal maupun informal. Maksud dari 

wawancara yang dinyatakan oleh Licoln dan Guba (1985: 226) adalah untuk 

mengkontruksi mengenai orang-orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan 

motivasi, tuntunan, kepedulian, dan lain-lain. 
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c) Kuesioner atau angket 

Merupakan tknik pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah 

pertanyaa-pertanyaan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup dan dilakukan 

melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Tujuannya hamper sama dengan wawancara 

yaitu untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Fraenkel dan Wallen, 1993: 112-113). 

d) Studi dokumenter 

Merupakan teknik pengumpulan data yang merupakan upaya untuk mengkaji 

di setiap bahan tertulis,film,serta catatan (record). Hal itu dapat dipahami, mengingat 

dokumen dan record berguna  sebagai sumber yang stabil, kaya, serta mendorong 

untuk suatu pengujian, mengigat sifat dokumen adalah reatif sehingga tidak sukar 

diperoleh dengan teknik kajian isi (Moleong, 1998: 161). 

e) Studi kepustakaan 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai teori, perinsip, 

konsep, dan hokum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Oleh karena itu suatu 

penelitian geografi mustahil dilakukan tanpa disertai kajian kepustakaan 

(Sumaatmadja, 1988: 110).    

E. HAKEKAT DAN KONSEP DASAR GEOGRAFI 

I.PENDAHULUAN 

      Adalah sebuah kecerobohan bagi semua cabang ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dalam penerapannya tidak memahami dan menerapkan hakikat dan konsep 

geografi (buta geografi). Bahwa semua cabang ilmu pengetahuan empiris yang 

masing-masing mempelajari gejala (phenomena) di permukaan bumi tanpa 

memahami dan peduli sistem interrelasi, interaksi, dan interdependensi bagian 

permukaan bumi (space, area, wilayah, kawasan) itu dengan manusia pasti akan 

membuat kerusakan di muka bumi. Ilmu pengetahuan ekonomi misalnya yang paling 

depan kepada usaha pemenuhan kebutuhan manusia, sepanjang sejarahnya hingga 

kini, belum mampu menawarkan kepastian-kepastian, bahkan sering berhadapan 

dengan ketidak pastian dalam usahanya mensejahterakan manusia. Bahkan di satu sisi 

http://samrumi.blogspot.com/2008/06/hakekat-dan-konsep-dasar-geografi.html
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ilmu ekonomi telah melahirkan teknik-tehnik (trik-trik) bagi manusia berbuat serakah 

dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Para ahli ekonomi 

masih terperangkap dalam pertarungan ideologi dan sistem ekonomi politik, 

kapitalisme dan sosialisme. 

      Matematika dan ilmu-ilmu pengetahuan alam (MIPA) murni yang miskin (Poor 

Sciences) hanya dapat berbuat ―onani‖ dalam menikmati teori-teorinya sendiri. Justru 

temuan-temuannya dimanfaatkan oleh bidang-bidang ilmu lain, maka ia pun 

―impoten‖. Teknologi industri, misalnya, yang memanfaatkan teori-teori dan temuan 

MIPA yang diharapkan akan mengurangi waktu kerja, menikmati waktu senggang, 

menghemat biaya dan meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan manusia, 

justru telah membuat manusia mengurangi waktu tidurnya dan mengeksploitasi 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara serampangan, menempatkan 

manusia dalam kegelisahan. Lingkungan hidup tempat (space) manusia membangun 

kesejahteraan itu telah dan sedang diproses kerusakannya. Ketimpangan-ketimpangan 

antar wilayah, pertentangan Utara-Selatan, negara-negara kaya versus negara-negara 

miskin, kapitalis versus sosialis menjadi fenomena yang sudah mencemaskan. 

      Penguasa-penguasa dan para ahli di Indonesia sendiri sedang ―lupa‖ kalau citra 

Wilayah Indonesia adalah kepulauan dan kelautan, sehingga tidak peduli lagi bahwa 

kebedaan gejala antar region, antar kawasan atau antar pulau-pulau itu hanya dapat 

disatukan dalam inplementasi prinsip (konsep) interrelasi, interaksi, dan 

interdepedensi bagian permukaan bumi itu dengan manusia yang hidup di dalamnya. 

Kebahagiaan yang diharapkan sebagai tujuan murni ilmu pengetahuan tetap hanya 

ada dalam impian. Dan kekecewaan serta kecemburuan sosial antar region di negara 

kepulauan maritim ini sedang mengarah kepada desintegrasi bangsa ini. 

   Sementara itu, suatu hal yang sering terjadi dalam mengajarkan geografi di sekolah 

adalah adanya ―kesan‖, seolah geografi sebagai mata-pelajaran ―gampangan‖ yang 

dapat diberikan (diajarkan) oleh siapa saja tanpa pendidikan kegeografian. Akibatnya, 

geografi seakan-akan menjadi pelajaran hafalan tanpa makna, yaitu pelajaran tentang 

daftar panjang kota-kota, gunung-gunung, sungai-sungai, laut-laut, selat-selat, suku-

suku bangsa dan sebagainya tanpa kemampuan melihat dan menjelaskan hubungan 
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fungsional interrelasi, interaksi, dan interdepedensi bagian permukaan bumi (space, 

area, wilayah, kawasan) itu dengan manusia. Padahal, sesungguhnya aspek-aspek 

nyata dalam persepsi abstrak ini merupakan substansi yang esensial (hakiki) dalam 

konsep-konsep geografi dimana pendekatan deduktif, induktif dan reflectif thingking 

terhadap obyek studi geografi sebagai ilmu pengetahuan menjadi utuh. Dalam hal ini, 

aspek ontologis, epistemologis dan aspek aksiologis dalam ilmu geografi merupakan 

suatu keutuhan (kesatuan pandang) dalam mengkaji setiap gejala di permukaan bumi 

dari sudut pandang studi geografi sebagai ilmu pengetahuan yang bermakna dan 

bernilai guna. 

    Jika berbagai cabang ilmu pengetahuan telah berkembang sendiri-sendiri, 

mendalam dan meluas atau tinggi mengangkasa; apakah itu ilmu pengetahuan eksak 

maupun non-eksak, maka yang dapat menjembatani keterpisahan dan kebedaan itu 

adalah keilmuan geografi. Karena, seperti kata Preston E. James (1959), ―Geography 

has sometimes been called the mother of sciences, since many fields of learning that 

started with observations of the actual face of earth turned to the study of specific 

processes wherever they might be located.‖ 

      Kalau ada yang mengatakan bahwa filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, 

maka katakan, ―bahwa filsafat hanya mampu merenung di tempatnya dan 

menyampaikan pesan; filsafat itu hanya mengurung diri untuk menjelaskan dunia. 

Filsafat hanya sampai di ambang dunia tetapi tidak mendunia‖. Adalah geografi yang 

menyatukan rasio, emosi (moral) dan empiris ke dalam tindakan nyata di ruang muka 

bumi ini.‖ 

     Geografi tetap konsisten dengan obyek studinya yaitu melihat satu kesatuan 

komponen alamiah dengan komponen insaniah pada ruang tertentu di permukaan 

bumi, mengkaji faktor alam dan faktor manusia yang membentuk integrasi keruangan 

di wilayah yang bersangkutan. Geografi pun mengajarkan kearifan teknologi dalam 

mengelola alam lingkungan hidupnya manusia.  

 

 



 

Ilmu Geografi (PIS) Page 24 

 

 

 HAKIKAT GEOGRAFI 

      Dalam filsafat ilmu pengetahuan ditegaskan bahwa suatu pengetahuan yang 

sistematis disebut ilmu pengetahuan bila memiliki sekurang-kurangnya tiga aspek, 

yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologis atau aspek 

fungsional. Hakikat Geografi sebagai ilmu pengetahuan dapat ditelusuri melalui 

kaitan bagian permukaan bumi dengan kehidupan manusia. 

 1. Aspek Ontologis 

     Aspek ontologis suatu disiplin ilmu pengetahuan menghendaki adanya rumusan 

(batasan) mengenai obyek studi yang jelas dan tegas sehingga menunjukkan 

perbedaan dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli, Geografi merupakan studi tentang : 

(1) Bentangan atau landskap. 

(2) Tempat-tempat (jenis, Lukerman). 

(3) Ruang, khususnya yang ada pada permukaan bumi (E. Kant). 

(4) Pengaruh tertentu dari lingkungan alam kepada manusia (Houston, Martin). 

(5) Pola-pola ruang yang beraneka ragam (Robinson, Lindberg, dan Brinkman). 

(6) Perbedaan wilayah dan integrasi wilayah (Hartshorne). 

(7) Proses-proses lingkungan dan pola-pola yang dihasilkannya (Barlow-Newton). 

(8) Lokasi, distribusi, interdependensi, dan interaksi dalam ruang (Lukerman). 

(9) Kombinasi atau paduan, konfigurasi gejala-gejala pada permukaan bumi  

(Minshull). 

(10) Sistem manusia-lingkungan. 

(11) Sistem manusia-bumi (Berry). 

(12) Saling hubungan di dalam ekosistem (Morgan, Moss). 

(13) Ekologi manusia. 

(14) Kebedaan areal dari paduan gejala-gejala pada permukaan bumi (Hartskorus). 

      Ini berarti bahwa aspek ontologis geografi mencakup interrelasi, interaksi, dan 

interdependensi bagian permukaan bumi (space, area, wilayah, kawasan) itu dengan 

manusia. Pengertian bagian permukaan bumi itu mencakup juga lingkungan fauna, 



 

Ilmu Geografi (PIS) Page 25 

 

flora, dan biosfer. Unsur ruang atau wilayah atau tempat itulah yang menjadi 

perhatian geografi sejak dulu.   Tidak ada disiplin ilmu lain yang memperhatikan 

fakta tentang ruang, yang justru penting sebagai tempat dari aneka ragam gejala dan 

kejadian di permukaan bumi kita ini. Geografi memperhatikan ruang (space) dari 

sudut pandangan wilayah ―an sich‖ dan bukan dari sudut pandangan gejala-gejala 

yang terhimpun di dalamnya. Hal tersebut yang membedakan geografi dari ilmu-ilmu 

lain. Maka analisis tentang ―area yang kompleks‖ merupakan bagian perhatian utama 

dari geografi. 

     Pada hakikatnya, Geografi sebagai bidang ilmu pengetahuan, selalu melihat 

keseluruhan gejala dalam ruang dengan memperhatikan secara mendalam tiap aspek 

yang menjadi komponen tiap aspek tadi. Geografi sebagai satu kesatuan studi (unified 

geography), melihat satu kesatuan komponen alamiah dengan komponen insaniah 

pada ruang tertentu di permukaan bumi, dengan mengkaji faktor alam dan faktor 

manusia yang membentuk integrasi keruangan di wilayah yang bersangkutan. 

Gejala—interaksi—integrasi keruangan, menjadi hakekat kerangka kerja utama pada 

Geografi dan Studi Geografi (Sumaatmadja). 

      Dalam perkembangannya, dengan obyek studi geografi tersebut melahirkan ilmu 

pengetahuan Geografi Fisis (Physical Geography), Geografi Manusia (Human 

Geography), dan Geografi Regional (Regional Geography); dengan berbagai anak 

cabangnya masing-masing. 

2. Aspek Epistemologis  

    Aspek epistemologis (metodologis, pendekatan) geografi sejalan dengan aspek 

epistemologis ilmu pada umumnya, yaitu penggunaan metodologi ilmiah dengan 

pemikiran deduktif, pendekatan hipotesis, serta penelaahan induktif terutama di 

dalam tahap verifikasi. Pendekatan deduktif analisis geografi bertitik tolak dari 

pengamatan secara umum, yaitu dari postulat, dalil atau premis yang dianggap sudah 

diakui secara umum. Kemudian dari hasil pengamatan secara umum ini diambil 

kesimpulan secara khusus (reasoning from the general to the particular). Pola 

pendekatan induksi-empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengkajian yang 

bersifat khusus, berdasarkan fakta dari gejala yang diamati dan dari sini diambil suatu 
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kesimpulan secara umum (reasoning from the particular to the general). Dengan 

metode induksi-empiris saja, maka hukum-hukum, dalil-dalil dan teori-teori geografi 

hanya berlaku di suatu tempat dan waktu-waktu tertentu, sebab hukum, dalil maupun 

teori geografi sangat tergantung pada kondisi lingkungan setempat. Untuk 

menjembatani kedua pendekatan yang berbeda ini geografi menggunakan metode 

pendekatan reflective thingking; yaitu menggunakan atau menggabungkan 

pendekatan dedukif dan induktif secara hilir-mudik dalam penelitian geografi.  

      Terdapat tiga macam cara untuk menyelidiki realita pada permukaan bumi 

(menurut Kant, Hettner, Hartshorne): 

a. Secara sistematis; yaitu mencari penggolongan, ketegori, kesamaan dan keadaan 

dari gejala-gejala yang ada pada permukaan bumi. Terjadilah ilmu-ilmu seperti 

biologi, fisika, kimia (tergolong ilmu-ilmu pengetahuan alam), dan ilmu-ilmu seperti 

sosiologi, psikologi, ekonomi, politik (tergolong ilmu-ilmu pengetahuan sosial). 

b. Secara kronologis (chronos = waktu); yaitu menyelidiki gejala-gejala pada 

permukaan bumi dalam urutan-urutan waktu (palaeontologi, arkeologi, sejarah). 

c. Secara korologis (choora = wilayah); yaitu menyelidiki gejala-gejala dalam 

hubungannya dengan ruang bumi (geografi, geofisika, astronomi).  

Dari ketiga macam pendekatan tersebut, ilmu geografi menggunakan 

(mengutamakan) pendekatan korologis. Penggunaan peta adalah wujud dari 

pendekatan korologis ini. Sehingga ada ahli geografi yang berkata, ―Geografer adalah 

orang yang bekerja dengan peta untuk menghasilkan peta.‖  

     Orang yang berkecimpung dalam bidang geografi, sekurang-kurangnya harus 

melakukan dua jenis pendekatan, yaitu yang berlaku pada sistem keruangan 

[korologis] dan yang berlaku pada ekologi atau ekosystem. Bahkan untuk mengkaji 

perkembangan dan dinamika suatu gejala dan atau suatu masalah, harus pula 

menggunakan pendekatan historis atau pendekatan kronologis (Sumaatmadja, 1981). 

3. Aspek Aksiologis 

     Adapun aspek aksiologi geografi adalah mengikuti pendekatan fungsional untuk 

kesejahteraan manusia. Keterlibatan geografi dengan aspek-aspek bidang studinya 

tersebut membuatnya menjadi cabang ilmu yang berfungsi menjelaskan, meramal, 
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dan mengontrol yang diaplikasikan ke dalam Perencanaan dan Pengembangan 

wilayah. Aspek aksiologi ilmu pengetahuan geografi ini melahirkan Geografi 

Terapan. 

a. Menjelaskan 

     Geografi harus dapat memberikan penjelasan tentang gejala-gejala obyek 

studinya. Fungsi menjelaskan memungkinkan orang akan mengerti akan gejala-

gejala, bagaimana adanya (deskriptif) dan terjadinya serta mengapa itu terjadi 

(analisis kausalitas). Penalaran dengan logika deduktif dan induktif merupakan sarana 

dalam memberikan penjelasan itu. Penjelasan itu dapat dilakukan secara kualitatif dan 

secara kuantitatif. Sistem Informasi Geografis (SIG atau GIS = Geographic 

Information System) adalah inplikasi dari fungsi-fungsi menjelaskan data dari gejala 

geografis. 

b. Meramal  

     Geografi harus dapat meramal (memprediksi) gejala-gejala yang mungkin akan 

terjadi ke depan. Fungsi meramal ini bertolak dari penjelasan yang telah diberikan 

dan yang melahirkan pengertian pada orang lain. Dengan pengertian itu orang dapat 

berbuat sesuatu, memanfaatkan gejala, menghindarinya, mencegah terjadinya atau 

pun mengurangi ekses yang mungkin merugikan sebagai akibat terjadinya gejala itu. 

Dengan pengertian ini, orang juga bisa membayangkan apa kira-kira yang akan 

terjadi apabila suatu gejala tertentu muncul. 

c. Mengontrol  

     Geografi harus dapat mengontrol gejala-gejala. Ramalan dalam geografi, seperti 

juga dalam disiplin ilmu yang lainnya, memberikan stimuli bagi seseorang untuk 

mengambil inisiatif atau pun mempertimbangkan berbagai alternatif. Karena ramalan 

itu juga orang dapat mengatur segala sesuatu untuk mendorong terjadinya, 

menyambutnya, menghindarinya, mencegahnya, atau pun mengatasinya.  

     Dengan hakekat demikian, maka geografi berperan untuk penyebaran efektif, 

pemanfaatan potensi sumberdaya, dan perbaikan lingkungan dengan segala 

dampaknya. Gerakan perbaikan kependudukan dan lingkungan hidup adalah salah 

satu manifestasi dari fungsi mengontrol untuk menghindari, mencegah atau mengatasi 
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masalah yang sedang dan akan di hadapi di muka planet bumi ini. Demikian juga 

dengan penerapan pendekatan geografi dalam perencanaan dan pengembangan 

wilayah.  

    Aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis geografi seperti ini mempermudah 

geografi membatasi dirinya sendiri dalam lingkup yang jelas. 

    Apabila ada yang membedakan ilmu dan pengetahuan menjadi kelompok ilmu-

ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, maka kedudukan geografi 

adalah menjembatani kedua kelompok ilmu tersebut. Kalau ―semua‖ gejala pada 

permukaan bumi telah dipilih dan ditekuni oleh berbagai disiplin ilmu (selain 

Geografi), maka tempat atau ruang atau area di mana segala kejadian dan gejala itu 

terhimpun, tetap tidak menjadi perhatian ilmu-ilmu tersebut.  

 

F.  KONSEP ESENSIAL GEOGRAFI 

     Setiap gejala nyata menampakkan pada manusia di dalam persepsi-persepsinya. 

Gejala itu disalin, difoto, direkam, digambarkan oleh persepsi itu. Kesadaran 

seseorang terhadap gejala lingkungan misalnya, tersimpan di dalam fikiran sebagai 

gambaran tentang lingkungan tersebut yang disebut pola fikiran atau peta kognitif 

(Piaget menyebutnya skema kognitif). Peta kognitif tersebut berperan untuk : 

a. memecahkan masalah keruangan yang menuntut keputusan yang efisien tentang 

lokasi obyek dan tempat yang dipermasalahkan, dari yang paling sederhana sampai 

kepada yang kompleks. 

b. memberi arah kepada perilaku terhadap lingkungan (sesuai dengan peta kognitif 

yang dimiliki), baik itu rasional maupun irrasional sesuai tingkat kemampuan budaya 

manusianya. Peta kognitif itu merupakan alat bagi kita memecahkan masalah, yaitu 

menuntun kita kepada pengambilan keputusan dan perilaku kita terhadap lingkungan. 

     Adapun interaksi antara persepsi, kognisi, dan perilaku itu dikontrol oleh sistem 

nilai dalam masyarakat. 

      Gejala yang secara nyata dikenali oleh indra manusia itu tidaklah mampu 

memberikan penjelasan apa-apa tanpa manusia sendiri memberinya penafsiran. 

Konsep merupakan pola abstrak tentang sesuatu gejala yang nyata itu dalam 
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gambaran pikiran kita. Konsep adalah pola abstrak dalam bentuk pengertian atau 

abstraksi mengenai suatu gejala yang kita kaji. Konsep geografi mengenai gejala 

geografi, berfungsi sebagai ungkapan kunci atau istilah yang disepakati oleh para 

Geografer untuk mengungkapkan arti dan kebermaknaan berbagai faktor, gejala dan 

masalah yang menjadi obyek studi geografi.  

     Ada banyak ahli geografi yang mengemukakan konsep-konsep geografi. Getrude 

Whipple, misalnya, mengemukakan lima kategori utama konsep geografi sebagai 

berikut (dalam Sumaatmadja, 1981): 

(1) The earth as a planet; 

(2) Varied ways of living; 

(3) Varied natural regions; 

(4) The significance of region to man; 

(5) The importance of location in understanding world affairs. 

       Konsep the earth as a planet, konsep tentang kedudukan bumi sebagai sebuah 

planet di tata surya mengantar kita kepada persepsi, abstraksi dan pemahaman 

mengenai gejala mulai dari bentuk bumi yang bulat (speroid) dengan variasi bentuk 

permukaan daratan dan samudera serta keterkaitan hubungan gravitasi, peredaran 

(rotasi, revolusi) dengan segala akibat pengaruhnya pada berbagai gejala di 

permukaan bumi. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang berpenghuni 

manusia, atau satu-satunya planet di tata surya kita ini yang bisa dihuni oleh manusia 

hanyalah bumi; mengapa?. Demikian pula dalam memahami konsep-konsep lainnya. 

     Henry J. Warman (dalam Sumaatmaja, 1981), mengemukakan 15 konsep geografi 

sebagai berikut : 

(1) Regional consept; 

(2) Life-layer consept; 

(3) Man ecological dominant concept; 

(4) Globalism concept; 

(5) Spatial interaction concept; 

(6) Areal relationships concept; 

(7) Areal likenesses concept; 
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(8) Areal differences concept; 

(9) Areal uniquenesses concept; 

(10) Areal distribution concept 

(11) Relative location concept; 

(12) Comparative advantage concept; 

(13) Perspectual transformation concept; 

(14) Culturally defined resources concept; 

(15) Round earth on flat paper concept.  

       Sesungguhpun banyak dari istilah konsep geografi yang tidak dapat dikatakan 

―khas geografi‖. Sedikitnya ada enam pengertian yang benar-benar dikembangkan 

melalui studi geografi yaitu : globalisme, diversitas-variabilitas, lokasi keruangan, 

kebersangkutan, perubahan dan wilayah budaya. (Frederic R. Steinhanser, 1963). 

1. Globalisme  

     Konsep ini terwujud dari hasil studi tentang bumi sebagai suatu bentuk ―sphaira‖ 

atau bola, dan bumi sebagai bagian dari tata-surya. Bentuk bumi seperti itu (speroid), 

peredarannya, dan hubungannya dengan matahari, menghasilkan kejadian-kejadian 

penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Inklinasi sumbu-

sumbu dan revolusi bumi mengelilingi matahari menghasilkan musim dan zona iklim; 

rotasi bumi menimbulkan gejala siang-malam, mempengaruhi gerakan air dan udara.      

Studi tentang globe sebagai model (miniatur) dari bumi memberikan dasar pengertian 

tentang grid-paralel dan meridian, yang selanjutnya memberikan pengertian tentang 

waktu, letak geografis, hakikat skala, distorsi peta.  

     Pengetahuan tentang hubungan bumi-matahari, grid, skala, distorsi peta itu sangat 

mendasar bagi geografi. 

2. Diversitas dan Variabilitas  

     Gejala-gejala permukaan bumi tidak sama dan tidak tersebar merata, menimbulkan 

kebedaan atau diversitas dari tempat ke tempat. Ada tiga buah konsep penting yang 

berkaitan dengan pengertian diversitas tersebut, yaitu pola, kebedaan areal, dan 

regionalisasi. 
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a.Pola 

    Gejala-gejala alam yang tersebar tidak merata pada permukaan bumi membentuk 

aneka ragam pola yang digambarkan pada peta dalam berbagai ragam skala. 

Contohnya : pola iklim dunia, pola persebaran gunung-api, pola pengaliran sungai 

Jeneberang, pola okupasi manusia (berladang, bertani, berdagang, industri), pola 

pemukiman, pola lalu-lintas, dsb. Pola-pola dari berbagai ragam gejala tersebut dapat 

digolong-golongkan dan dipelajari secara sistematis. Gabungan dari berbagai macam 

pola di suatu tempat atau wilayah akan menentukan ciri-ciri tertentu dan memberikan 

corak khas dari berbagai area. Keadaan areal yang berbeda-beda tersebut menjadi 

perhatian para ahli geografi. 

b.Kebendaan Areal 

    Kebedaan areal merupakan konsep dasar geografi. Pada umumnya kebedaan areal 

tersebut mengacu kepada variabilitas dari permukaan bumi. Tidak ada dua tempat 

atau kawasan di dunia ini yang identik sama. 

    Geografi terwujud karena hasrat manusia untuk mengerti tentang kebedaan 

(diversitas) dari permukaan bumi, yaitu kebedaan areal. Dunia ini terdiri dari tempat-

tempat dan kawasan yang berbeda satu sama lain sebagai akibat dari kejadian paduan 

(konfigurasi) gejala-gejala yang berada di atasnya. 

c. Regionalisasi 

    Sungguhpun tidak ada dua tempat yang persis sama, namun ada wilayah-wilayah 

geografis yang sedikit-banyak memiliki kesamaan. Wilayah yang relatif sama atau 

homogen itu disebut kawasan atau region. 

    Lingkup kawasan (region) ditentukan oleh dasar alasan yang berbeda-beda, 

tergantung tujuan penyelidikan. Ada yang dasarnya kesamaan tunggal, misalnya 

penduduk; ada yang berdasarkan kesamaan jamak seperti iklim, vegetasi serta 

pertanian. Kawasan juga dapat disatukan berdasarkan intensitas hubungan. Kawasan 

fungsional demikian itu, contohnya sebuah pusat perdagangan di sebuah kota. Batas-

batas kawasan merupakan zona yang relatif sempit (jadi bukan garis), dimana 

beberapa gejala atau kombinasi beberapa gejala menandai batas tersebut. Kedudukan 



 

Ilmu Geografi (PIS) Page 32 

 

batas-batas kawasan dapat berubah-ubah dari tempat ke tempat. Regionalisasi 

merupakan alat untuk dapat melakukan deskripsi dan memiliki pengertian tentang 

aneka-ragam kawasan dalam kurun waktu tertentu. Adapun geografi yang 

mempelajari kawasan atau region tersebut diberi nama Geografi Wilayah atau 

Geografi Regional.  

3. Lokasi Keruangan dan Areal 

a. Ruang-bumi  

     Aristoteles percaya bahwa ruang merupakan kondisi logis bagi tercapainya gejala-

gejala. Newton menganggap ruang sebagai ―wadah‖ dari obyek. Berkley melihat 

ruang sebagai konsep mental berdasarkan koordinasi penglihatan dan pendengaran 

kita. Leibniz mengartikan nilai sebagai suatu gagasan yang kita ciptakan agar dapat 

menstruktur hubungan di antara obyek-obyek yang kita pelajari. Bila obyek 

ditiadakan, maka ruang akan lenyap. Jadi menurut Leibniz, ruang bersifat subyektif 

dan relatif. Pernyataan kita tentang ruang sangat berbeda-beda berdasarkan latar-

belakang ilmu pengetahuan yang kita miliki. 

   Bagi geografi, yang dimaksud dengan ruang ialah ruang bumi, dan yang diartikan 

sebagai ―wadah‖ dari gejala-gejala maupun sebagai ciri dari obyek atau gejala-gejala 

yang secara subyektif kita ciptakan. Ruang bumi diisi oleh segala macam benda, 

obyek, atau gejala material dan non material yang terwujud pada permukaan bumi. 

Asosiasi yang kompleks dari perwujudan berbagai gejala material dan non material 

itu merupakan hasil dari proses perubahan yang kontinyu (berkelanjutan) merupakan 

hasil proses dari urutan-urutan kejadian. Ada proses fisik, proses biotik, dan juga 

proses budaya. Proses-proses tersebut saling berinteraksi membentuk aneka ragam 

paduan (konfigurasi) gejala pada permukaan bumi, merupakan sistem manusia-

lingkungan (men-environment system) yang disebut juga sebagai sistem keruangan 

(spatial system). 

b. Lokasi 

    Lokasi, merupakan suatu posisi atau kedudukan di mana sekumpulan gejala berada 

pada titik atau tempat tertentu pada permukaan bumi yang dibatasi oleh suatu garis 

atau ―grid‖ yang abstrak (garis lintang dan garis bujur). 
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c. Situs  

    Situs (site) erat hubungannya dengan suatu gejala pada suatu letak fisis (physical 

setting) pada areal yang ditempatinya. Karena itu untuk mengerti tentang situs perlu 

pula mengerti tentang gejala-gejala fisis yang terdapat pada setiap kawasan atau 

region. 

Gejala-gejala yang biasanya diselidiki oleh geografer dalam menguraikan dan menilai 

suatu situs ialah: 

1) Bentuk-bentyuk permukaan (dataran rendah, pebukitan, pegunungan, lembah, 

plato, pulau, semenanjung, dsb.). 

2) Perairan (perairan air sungai dan air laut, drainage, sungai, danau, rawa, lautan, 

dsb.). 

3) Iklim (suhu, kelembaban, angin, curah hujan). 

4) Tanah dan materi tanah. 

5) Vegetasi (hutan, padang rumput, sabana, mangrove, dsb.). 

6) Mineral (minyak bumi, batubara, emas, dsb.). 

7) Situasi (situation), menjelaskan gejala dalam hubungannya dengan gejala lain. 

Misalnya hubungan tempat dengan tempat. Dalam hal ini diperlukan konsep jarak 

dan arah, juga hubungan fungsional antar tempat atau wilayah. 

Isi lokasi bukanlah sekedar posisi atau kondisi atau situasi arah dan jarak yang 

menyangkut tempat atau wilayah, tetapi juga menyangkut persebaran dari gejala-

gejala pada permukaan bumi  

d. Ketersangkutpautan (interelatedness) 

     Para ahli geografi percaya akan adanya kebersangkut-pautan di antara tempat-

tempat pada permukaan bumi dan gejala-gejala pada suatu area. Istilah-istilah seperti 

interdependensi, interkoneksi, interaksi keruangan, dan assosiasi areal menguraikan 

dan menjelaskan saling hubungan antar tempat dan antar gejala pada permukaan 

bumi. 

1) Assosiasi areal 

    Assosiasi areal menyatakan identifikasi kepada hubungan sebab akibat (kausalitas) 

antara gejala manusia dengan lingkungan fisiknya, yang menimbulkan ciri-ciri yang 
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berbeda-beda pada berbagai tempat dan wilayah. Preston James menganggap konsep 

ini sebagai inti dari mana teori-teori geografi terbentuk. Penekanan dari konsep 

assosiasi ialah menunjuk kepada adanya kombinasi atau paduan (konfigurasi) dari 

gejala-gejala yang dapat menimbulkan kebedaan dari tempat ke tempat. Contoh 

sederhana dari peristiwa ini ialah hubungan antara persebaran penduduk dengan 

faktor kelembaban lingkungan. 

2) Interaksi keruangan  

    Merupakan saling hubungan antara gejala-gejala pada tempat-tempat dan area-area 

yang berbeda-beda di dunia. Semua tempat pada permukaaan bumi itu diikat oleh 

kekuatan alam dan manusia (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia). Terjadi 

gerak dari gejala-gejala tersebut dari tempat ke tempat; udara, air laut, tumbuhan dan 

hewan, serta manusia. Setiap kejadian berkenaan dengan hal itu akan mencerminkan 

adanya interaksi antar tempat. Manusia sebagai ―pencipta‖ ilmu dan teknologi 

mampu berinteraksi dan bergerak dalam ruang secara leluasa melalui komunikasi dan 

transportasi. Migrasi dan bentuk-bentuknya misalnya terjadi di mana-mana dan 

menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosio-budaya 

manusia. Semua itu menimbulkan peredaran/sirkulasi gejala-gejala secara intensif di 

seluruh ruang di dunia.  

(a) Peredaran atau sirkulasi : menyangkut gerak dari gejala fisik, manusia, barang, 

dan gagasan (ide) ke seluruh penjuru dunia. Meliputi antara lain difusi kebudayaan, 

distribusi, perdagangan, migrasi, komunikasi dan lain sebagainya. 

(b) Interdependensi : Merupakan bentuk saling-hubungan karena peredaran gejala-

gejala. Dalam interdependensi, kadar ikatannya lebih kuat dan lebih nyata daripada 

peristiwa interrelasi. Dunia sekarang sebenarnya merupakan masyarakat-masyarakat 

dunia dengan saling ketergantungan yang kuat di antara negara-negara (Asean, MEE, 

PBB). 

(c) Perubahan : Salah satu aspek paling penting di dalam geografi dunia ialah ciri 

dinamika dari gejala-gejala. ―Panta Rhei‖ kata Heraklites, yang artinya ―semua 

mengalir‖. Memang di dunia ini tidak ada yang diam mutlak; apakah itu gejala alami 

maupun gejala buatan manusia. Manusia bersama alam mengubah ciri-ciri dari bumi. 
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      Geografi merupakan studi tentang masa kini. Tetapi untuk mengetahui masa 

sekarang, perlu mengetahui pula masa lalu (sejarah). Dalam hal ini geografi 

melakukan rekonstruksi kejadian-kejadian. Perubahan yang tercantum pada peta 

menunjuk kepada perubahan tempat dan wilayah pada permukaan bumi. 

    Erat hubungannya dengan konsep perubahan, ialah konsep proses. Proses ialah 

kejadian yang berurutan yang menimbulkan perubahan, dalam batas waktu tertentu. 

Permukaan bumi ini menjadi begitu kompleks karena adanya proses-proses dalam 

berbagai tingkat dan tempo (Preston James).      Ada tiga macam proses, yaitu proses 

fisik, proses biotik, dan proses sosial. Di dalam geografi ketiga macam proses 

tersebut dalam kenyataannya adalah satu proses utuh; penggolongan tersebut (analisis 

kategori) hanya berlaku dalam penyelidikan dan kajian saja. 

e. Wilayah Kebudayaan 

    Salah satu konsep dari Geografi modern ialah menyangkut penyesuaian dan 

pengawasan manusia (kontrol) terhadap lingkungan fisiknya. Keputusan yang 

diambil manusia tentang penyesuaian dan pengawasan terhadap lingkungan fisis 

tersebut sangat ditentukan oleh pola kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing 

masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit 

sebagai aspek yang menarik seperti kesenian, tata-krama, ilmu dan teknologi. Secara 

luas kebudayaan diartikan sebagai hasil dari daya akal atau daya budi manusia yang 

merupakan keseluruhan yang kompleks menyangkut pengetahuan, kepercayaan, seni, 

moral, adat, hukum dan lain-lain. Kemampuan atau kebiasaan yang dipelajari 

manusia sebagai anggota masyarakat (E.B.Taylor). 

     Di dalam Geografi, kebudayaan diartikan secara luas. Herskovits mengartikannya 

sebagai ―man-made part of the environment‖, sedang C.Kluckhohn sebagai ―way of 

live‖. P.V. de la Blache menyebutnya sebagai ―genre de vie‖, yaitu tipe-tipe proses 

produksi yang dipilih manusia dari kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh 

tanah, iklim, dan ruang yang terdapat pada suatu wilayah atau kawasan, serta tingkat 

kebudayaan (dalam arti sempit) di wilayah tersebut.  

   Bahwa semua cabang ilmu pengetahuan empiris yang masing-masing mempelajari 

gejala (phenomena) di permukaan bumi tanpa memahami dan peduli sistem 
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interrelasi, interaksi, dan interdependensi bagian permukaan bumi (space, area, 

wilayah, kawasan) itu dengan manusia pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. 

     Geografi tetap konsisten dengan obyek studinya yaitu melihat satu kesatuan 

komponen alamiah dengan komponen insaniah pada ruang tertentu di permukaan 

bumi, mengkaji faktor alam dan faktor manusia yang membentuk integrasi keruangan 

di wilayah yang bersangkutan. Geografi pun mengajarkan kearifan teknologi dalam 

mengelola alam lingkungan hidupnya manusia.  
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