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ILMU GEOGRAFI 

Ilmu Geografi 
A. PENDAHULUAN 

 Geografi berasal dari dua kata, geo artinya bumi, 
dan grafis artinya penggambaran/pencitraan. 

 Definisi geografi menurut beberapa ahli: 

1) Menurut Alexander 

Geografi adalah studi tentang pengaruh 
lingkungan alam pada aktivitas manusia. 

2) Menurut Yeates 

Geografi adalah ilmu yang memperhatikan 
perkembangan rasional dari sifat yang 
beranekaragam di muka bumi. 

3) Menurut Prof. Bintarto 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-
sifat bumi, gejala-gejala alam dan penduduk, 
corak yang khas mengenai kehidupan, dan 
mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam 
konsep ruang dan waktu. 

B. RUANG LINGKUP GEOGRAFI  

 Secara umum, ruang lingkup kajian studi 
geografi dapat menjawab seluruh pertanyaan: 

a. Apa (What?) 

b. Dimana (Where?) 

c. Kapan (When?) 

d. Kenapa (Why?) 

e. Siapa (Who?) 

f. Bagaimana (How?) 

g. Berapa (How…?) 

C. KONSEP DASAR GEOGRAFI 

 Dalam mempelajari geografi, setidaknya ada 
10 konsep dasar yang digunakan, yakni: 

1) Lokasi 

2) Jarak 

3) Keterjangkauan 

4) Pola 

5) Morfologi 

6) Aglomerasi 

7) Nilai kegunaan 

8) Diferensial areal 

9) Interaksi 

10) Keterkaitan keruangan. 

 Lokasi adalah letak suatu tempat, dan menjawab 
pertanyaan ‘dimana?’. 

 Lokasi dibedakan menjadi dua: 

a. Lokasi absolut (secara astronomis) 

Contoh: Indonesia terletak pada 6o LU – 11o 
LS, dan 95o BT – 141o BT. 

b. Lokasi relatif (secara geografis) 

Contoh: Indonesia terletak di antara Benua 
Asia dan Australia, dan di antara Samudera 
Pasifik dan Samudera Hindia. 

 Jarak menunjukkan seberapa panjang sesuatu, 
dan menjawab pertanyaan ‘berapa?’. 

 Jarak dibedakan menjadi dua: 

a. Jarak absolut (perpindahan tempat) 

b. Jarak relatif (jarak yang ditempuh) 

 Keterjangkauan (accessibility) adalah konsep 
yang menggambarkan mudah atau sulitnya 
untuk menempuh suatu medan. 

 Pola (pattern) adalah susunan bentuk atau 
persebaran di muka bumi yang teratur. 

 Morfologi adalah wujud ketampakan daratan 
atau dasar laut di muka bumi. 

 Aglomerasi adalah konsep yang 
menggambarkan kecenderungan suatu pola 
untuk mengelompok. 

 Nilai kegunaan adalah konsep yang 
menggambarkan bagaimana suatu benda 
memiliki nilai kegunaan yang relatif bagi setiap 
tempat dan manusia di muka bumi. 

 Diferensial areal adalah konsep yang 
menggambarkan bahwa setiap wilayah pasti 
memiliki ciri khas dan berbeda satu sama lain. 

 Interaksi/interdependensi adalah konsep yang 
menggambarkan bahwa setiap wilayah saling 
berinteraksi dan butuh satu sama lain. 

 Keterkaitan keruangan adalah konsep yang 
menggambarkan bahwa segala fenomena yang 
terjadi di suatu tempat saling berkaitan. 

D. OBJEK STUDI GEOGRAFI 

 Objek studi geografi terdiri dari: 

a. Objek materiil, yaitu isi dari pembahasan 
ilmunya. 

Contoh: segala hal yang tercakup dalam 
geosfer, yaitu lithosfer, atmosfer, hidrosfer, 
biosfer dan antroposfer. 

b. Objek formal, yaitu metode yang digunakan 
dalam mengkaji ilmunya. 

 Dalam mengkaji ilmu geografi, digunakan 
beberapa pendekatan, antara lain: 

1) Pendekatan keruangan (spatial approach) 

2) Pendekatan ekologi atau kelingkungan 
(ecologic approach) 

3) Pendekatan kewilayahan (areal approach) 

4) Pendekatan waktu (time approach) 
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E. PRINSIP-PRINSIP ILMU GEOGRAFI 

 Geografi memiliki empat prinsip utama, yakni: 

1) Prinsip korologi¸ yaitu fakta dan masalah 
geosfer di suatu tempat. 

2) Prinsip deskripsi¸ yaitu penjelasan 
mendalam tentang suatu masalah. 

3) Prinsip interelasi, yaitu hubungan terkait 
antar masalah-masalah. 

4) Prinsip persebaran, yaitu gejala geosfer 
tidak tersebar secara merata di muka bumi. 

F. ASPEK-ASPEK ILMU GEOGRAFI 

 Aspek-aspek ilmu geografi antara lain: 

1) Aspek fisik, berupa lingkungan yang bersifat 
alamiah dan relatif konstan, terdiri dari: 

a. Unsur proses, contohnya erosi, 
sedimentasi, siklus hidrologi, siklus 
batuan. 

b. Unsur fisik, contohnya iklim, tanah, air. 

c. Unsur topologi, contohnya ukuran, luas, 
letak, bentuk. 

d. Unsur biotik, contohnya flora, fauna, 
dan organisme lain. 

2) Aspek sosial, berupa keadaan manusia yang 
relatif dinamis, terdiri dari: lingkungan sosial, 
budaya, dan masyarakat. 

G. ILMU PENUNJANG GEOGRAFI  

 Geografi ditunjang oleh berbagai ilmu 
penunjang lain yang memiliki hubungan timbal 
balik, dimana keduanya saling mendukung dan 
melengkapi. 

 Ilmu penunjang geografi antara lain: 

Geografi alam/fisik 

Ilmu Mempelajari 

Geofisika sifat fisika bumi 

Geokimia sifat kimia bumi 

Biogeografi penyebaran spesies di bumi 

Hidrologi siklus air 

Oseanografi laut 

Limnologi danau 

Glasiologi es/gletser 

Pedologi tanah 

Geomatika perhitungan pada bumi 

Geodesi ukuran unsur-unsur di bumi 

Kartografi peta 

Geomorfologi bentuk muka bumi 

Meteorologi cuaca 

Klimatologi iklim 

Astronomi benda langit di luar atmosfer 
bumi 

Paleontologi kehidupan purba ber-
dasarkan fosil di lapisan kulit 
bumi 

Vulkanologi aktivitas gunung api 

Seismologi aktivitas gempa bumi 
 

Geografi manusia/sosial 

- Geografi politik 

- Geografi ekonomi 

- Geografi regional 

- Geografi populasi (demografi) 

- Antropogeografi (persebaran manusia) 

- Paleontogeografi (bumi purba) 


