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Abstrak

Geografi mengarami dinamika daram mengjgambarkan muka bumisebagar tempat dan rutng! bagi manusia melanlit nglkan kethidupannyamulai dari rdentifikasi secara sederhana ninggz 
^zngguruxan moderpencatatan dan skersa kemudian memanfaatkii atat aliii Jeperti peta,citra radar, statistih matematika, dan siste m Informasi Geografr. Dalamp,englem.bangan geografi sesuai untuk menjeraskan fenomena muka bumidalam konteks kekinian 

.sgi.1in{ dengan proses perkembangan irmu danteknoto*i. Geograft sebagai itmu sintitix tentu saja ,"rrnilig fenomenaiteosfer densan pendekatan keruangan, xettnixungan-a"i'?"*rayahan
dengian orientasi pada pemecahai masatah sebagar pertimbanganpengambil kebijakan untuk kesejahteraan umat manusla.

Keti ka m e n or a k d ete rm i n i sti k, geo grafi m er eta k ia n m a n us i a sebagia rfa ktor uta m a m en awa rk a n posi bi r i s m"xefrt u ai a n p roaa bi t i s ii i- e n ga n a u n gunsur hubungan timbar barik antara aram dan manusia datam struktur, poradan proses pada tempat dan waktu tertentu di muka bumi kemudianmenekankan kajian antropocentris. Antropocentris menekankan manusiasebagai pusat perhatia.n g3ofrafi, ini sebagai awa! semakin i,"rie^nargnyadevisi gjeografi manusia. Di lndonesia, keika (eografi dikembaigkan muraidari sD sampai perguruan tinggi seotah kurang konsisten kare'n a terbagdalam devrsi terpisah, yaitu iaram rantah ilmu aram dan ranah irmuhumaniora. perhatian]ebih serrus 
.masth itpeauxan ,g", iiosiin manusradapat memberikan kon.tribusi paaa pengimbangan geografi sebagat itmudan pemecahan persoalan manusia aimiXa bumi ini.

Kata kunci: geografi, manusia, geografi manusia

Pendahuluan

objek studi geografi adarah perbedaan dan persamaan geosfer
meliputi aram, manusia dan ringkungannya. Dirihat dari objek studi geografi


