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 I.  KOMPETENSI
           Setelah mempelajari materi ini para peserta  pelatihan diharapkan dapat  menjelaskan dan memberikan contoh-contoh konsep, prinsip, pendekatan,  sesuai kurikulum berbasis kompetensi SMU.  
            
II. INDIKATOR :
dapat menjelaskan konsep-konsep esensial geografi dan contoh-contohnya.
dapat menjelaskan  prinsip-prinsip geografi dan contoh-contohnya.
dapat menjelaskan  pendekatan-pendekatan geografi dan contoh-contohnya.
dapat menjelaskan  objek studi geografi dan contoh-contohnya.

III. MATERI DIKLAT
Pengantar                                                      
	Apabila  diperhatikan keadaan sekeliling, maka  dapat diketahui berbagai kenampakan yang ada  seperti tanah, gunung, sungai laut, tumbuh-tumbuhan, hewan serta manusia dengan segala aktivitasnya. Semua kenampakan tersebut terdapat di muka bumi. Untuk mempelajari bumi serta isinya, maka dikembangkan ilmu geografi.
Pada mulanya ilmu ini dikenal dengan sebutan ilmu bumi. Istilah ini dipandang kurang sesuai karena dapat menimbulkan kerancuan dengan arti geologi (geo artinya bumi, dan logos artinya ilmu).   Geologi adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari keadaan  bumi secara utuh, mulai dari kulit luar bumi sampai dengan intinya. Geologi tidak memperhatikan hubungan antara bumi dengan manusia sebagai penghuni bumi. Adapun geografi menelaah bumi dalam kaitannya dengan manusia sebagai penghuni bumi.
Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang arti geografi, maka pada   tulisan ini akan diuraikan tentang :
      1. Hakikat geografi
      2. Ruang Lingkup Geografi
      3. Obyek kajian geografi
      3.  Prinsip dan pendekatan geografi

 A. Hakikat Geografi
Hakikat artinya adalah inti sari atau unsur pokok. Geografi berasal dari kata geo (earth) yang berarti bumi, dan graphein yang berarti menuliskan atau menggambarkan. Jadi berdasarkan arti katanya geografi merupakan ilmu yang menuliskan dan menggambarkan tentang keadaan bumi.  Perumusan ini masih sangat sederhana, oleh karena adanya kemajuan ilmu geografi,  maka Geografi tidak sekedar menggambarkan  apa saja yang ada di muka bumi. Geografi juga memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang terjadi di alam maupun yang menyangkut kehidupan  yang ada di muka bumi. Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari  tentang gejala  alam dan kehidupan dimuka bumi, serta interaksi antara manusia dengan  lingkungannya.  
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hakikat geografi atau unsur pokok yang dipelajari dalam geografi itu ada dua, yaitu:
	Gejala-gejala alam dan lingkungan alam
	Manusia dan  lingkungannya

Kedua unsur tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, dan tidak dapat dipisahkan. Alam merupakan dasar kehidupan manusia, karena alam dapat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas  manusia. Lingkungan alam juga dapat menyediakan berbagai kemungkinan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya manusia sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dapat mengubah kenampakan-kenampakan alam.
Pada masyarakat yang masih sederhana, ketergantungan terhadap alam masih cukup besar, pada masyarakat modern ketergantungan terhadap alam semakin kecil.
	Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam relatif lambat dan memerlukan waktu yang sangat lama. Berbeda dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan kemanusiaan yang umumnya terjadi secara cepat.

ALAM     <------------------------------     MANUSIA

ANTARA ALAM DAN MANUSIA TERJADI HUBUNGAN ATAU
INTERAKSI  TIMBAL BALIK

	Hasil interaksi atau hubungan timbal balik antara lingkungan alam dan manusia akan melahirkan berbagai bentuk kehidupan di muka bumi. Apabila kalian cermati maka lingkungan  alam  dan keadaan manusianya, antara tempat satu dengan yang lain ada persamaan ada pula perbedaannya. Oleh karena itu bentuk kehidupan serta aktivitas manusia di berbagai tempat di muka bumi ini sering bervariasi.
Contoh:  Kehidupan nelayan  berada  di daerah pantai.
               Petani sayuran berada  di daerah pegunungan.

B. RUANG LINGKUP GEOGRAFI     
Ruang lingkup geografi meliputi analisis gejala manusia dengan gejala alam, analisis penyebaran, analisis  interelasi, dan analisis interaksi. Berdasar pokok-pokok ruang lingkup tersebut, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 5 WH, yaitu:
	Apa (What), 

Dimana (Where), 
Siapa (Who),
Kapan (When),
Mengapa (Why), dan 
Bagaimana (How). 
    Untuk dapat lebih jauh memahami ruang lingkup geografi maka  perlu mempelajari konsep  dan batasan geografi.

1. Konsep Dasar Geografi
    Ada banyak konsep geografi. Banyak pakar juga mengemukakan banyak konsep. Salah satu pakar geografi barat, Getrude Whipple, mengemukakan lima kategori konsep geografi, yaitu:
	bumi sebagai sebuah planet

bermacam-macam cara hidup
bermacam-macam wilayah alami
arti penting wilayah dengan manusia
kepentingan lokasi 
Di Indonesia, para geograf sepakat merumuskan konsep geografi, meliputi 10 konsep, yaitu:
	Konsep lokasi, maksudnya dalam geografi selalu menyebut lokasi, apakah itu lokasi absolut, yaitu letak berdasarkan astronomis, atau lokasi relatif, yaitu letak berdasarkan lingkungan setempat, seperti sebelah timur sungai, seberang jalan raya, sebelah barat gunung, di antara benua Asia dan Australia.
	Konsep jarak, maksudnya jarak dari satu lokasi ke lokasi lain mempunyai arti penting bagi kehidupan social maupun ekonomi.

Konsep keterjangkauan, maksudnya adalah mudah atau sulitnya suatu lokasi dijangkau. Dua lokasi yang berdekatan bias jadi sulit dijangkau karena faktor pembatas alam seperti sungai dan jurang, atau pembatas buatan seperti batas antar negara.
	Konsep pola, maksudnya dalam geografi mengkaitkan pola gejala alam dengan kehidupan. Contohnya permukiman di dekat sungai atau jalan raya cenderung di sepanjang tepi sungai atau jalan raya, permukiman di lereng bukit cenderung tersebar, dan permukiman di daerah dataran cenderung menggerombol.
	Konsep morfologi, maksudnya bahwa dalam geografi selalu berbicara mengenai bentuk permukaan bumi.

Konsep aglomerasi,  artinya kecenderungan adanya pengelompokan dalam hal aktivitas manusia. Contohnya pengelompokan permukiman daerah kumuh, permukiman daerah elit (real estate), pusat perdagangan, sentra industri makanan, dan sebagainya.
Konsep perbedaan wilayah, artinya bahwa dalam geografi selalu ada perbedaan antar komunitas. Misalnya ada perbedaan nyata antara perkotaan dan perdesaan, kehidupan penduduk wilayah pantai dan pegunungan, dan sebagainya. 
Konsep interaksi, maksudnya saling mempengaruhi antara aktivitas satu daerah dengan lain wilayah. Misalnya daerah pegunungan menghasilkan sayur mayur dan buah-buahan, daerah perkotaan menghasilkan barang industri sandang, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Satu daerah memerlukan barang dari daerah lain, demikian juga sebaliknya.
Konsep nilai kegunaan, artinya bahwa nilai kegunaan suatu sumber bersifat relatif. Misalnya wilayah pantai landai berpasir belum tentu berarti bila penduduk setempat berorientasi pada pemanfaatan sumber di daratan yang sederhana. Sebaliknya bagi orang kota yang hidup berkecukupan tiap hari sibuk, tinggal di daerah padat, pantai seperti itu memiliki nilai kegunaan yang tinggi sebagai daerah rekreasi.  
Konsep keterkaitan keruangan, maksudnya merupakan keterkaitan antara persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain. Contoh hubungan antara kemiringan kereng dengan ketebalan tanah, hubungan daerah berbatuan  kapur dengan kesulitan air tanah, dan sebagainya.

         Peserta pelatihan  pasti telah medengar apakah Puncak Jayawijaya ? Apakah Samosir itu? Apakah  Kapuas itu? Apakah Tanjung Perak itu? Apakah Teluk Bayur itu? Apakah Prambanan itu? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut  dapat menjawab berdasarkan beberapa konsep geografi, seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, geomorfologi, nilai guna, maupun konsep-konsep lainnya. Dari jawabannya sebenarnya  telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bahkan pembahasan geografis.  

Contohnya ketika ada pertanyaan Apakah Prambanan itu? Maka berdasarkan konsep-konsep geografi dapat dijawab seperti berikut.

Prambanan populer untuk  suatu nama candi  Hindu yang terletak di DIY, 15 km di timur kota Yogyakarta. Didirikan oleh penguasa Mataram kuno pada abad XI merupakan simbol kejayaan Kerajaan Mataram Kuno. Candi itu didirikan di dataran banjir Sungai Opak, menggunakan bahan batu dan pasir dari sungai tersebut.  Lokasinya mudah dijangkau dekat jalan besar antara Yogjakarta dan Solo. D daerah sekitarnya banyak kompleks candi, seperti Candi Sewu, Candi Boko, dan sebagainya. Candi Prambanan merupakan salah satu tempat wisata terbesar di DIY dan Jawa Tengah. Banyak masyarakat dapat hidup sebagai pemandu wisata, usaha menjual makanan dan buah tangan maupun menyewakan penginapan.
Dari uraian di atas sudah menjelaskan pertaanyaan-pertanyaan geografi seperti What, Where, When,  Who, Why, dan How.  Konsep yang terungkap juga banyak, yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, keterkaitan keruangan dan lain-lain sebagainya.
      
C. Obyek kajian geografi
	Dari penjelasan tentang definisi geografi, diketahui bahwa geografi mempelajari  tentang lingkungan alam serta kehidupan di muka bumi yang terdiri dari manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.. Kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut terdapat di muka bumi, yang terdiri dari daratan, perairan serta udara yang ada di atasnya. Oleh karena itu sasaran kajian geografi mencakup lithosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kehidupan manusia memegang peranan sentral dalam pembahasan geografi.
  Lingkungan kehidupan manusia ditempatkan sebagai pusat dari bagan. Hal ini untuk menggambarkan bahwa lingkungan hidup manusia dikelilingi oleh litosfer, atmosfer, hidrosfer dan biosfer termasuk antroposfer.
                                     1. Litosfer : lithosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri atas tanah dan batuan serta bentuk muka bumi seperti: gunung, pegunungan , dataran tinggi, lembah, dll.
                                     2. Atmosfer adalah lapisan udara yang melingkupi permukaan bumi.  Lapisan ini terdiri atas lapisan  bagian bawah yang disebut troposfer dan lapisan bagian atasnya yang disebut   stratosfer.
                          3. Hidrosfer : yaitu lapisan permukaan bumi yang merupakan perairan, baik yang ada di darat ( danau , sungai , air tanah ) maupun perairan yang ada di laut dan  samudera.
                                     4. Biosfer     : kehidupan di muka bumi terdiri atas kehidupan hewan , tumbuhan dan  organisme lainnya.
                         5. Anthroposfer : manusia merupakan salah satu unsur biosfer, tetapi karena manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembahasan geografi,  maka manusia di pisahkan dari unsur biosfer lainnya.
 		Dengan memperhatikan obyek kajian geografi, maka geografi dapat diklasifikasikan menjadi geografi fisik dan geografi manusia.
 
D. Prinsip-prinsip Geografi
    Prinsip-prinsip geografi antara lain sebaran (distribusi), interelasi, deskripsi, dan korologi.
Prinsip distribusi
Prinsip distribusi atau sebaran menjadi prinsip utama. Contohnya sebagai berikut:
	Gunung berapi di Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.       

Sebaran penduduk padat di Indonesia antara lain ada di Pulau Jawa, Bali, Lampung,  Lombok, dan kota-kota besar di Indonesia.
Sebaran pasar sapi di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain ada di Imogiri, Piyungan, Patangpuluhan, Cangkringan, Wonosari, dll.

Prinsip interelasi
Interelasi berarti saling berhubungan atau berkaitan. Apanya yang saling berhubungan?  Hal yang berhubungan dapat berupa karakteristik, gejala, fakta, maupun  peristiwa atau masalah.   
Contoh prinsip interelasi:
	Wilayah sekitar gunung berapi biasanya merupakan lahan pertanian subur. Hal itu karena gunung berapi banyak mengeluarkan abu vulkanik yang sangat banyak mengandung nutrisi untuk tanaman.

Kebanyakan penduduk di daerah pantai adalah nelayan.

Prinsip deskripsi
Deskripsi artinya uraian atau penjelasan. Setiap fakta, gejala,  karakteristik,  peristiwa maupun masalah dapat diuraikan atau dideskripsikan. Contoh prinsip deskripsi:
	Pantai Parangtritis 

Pantai Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Walaupun dipantai, air tanahnya tidak asin. Udaranya panas dan lembab.  Ombak pantai Parangtritis sangat besar (3 m). Di pantai tersebut sangat berbahaya untuk berenang karena adanya arus balik mematikan (Rip Current). Pantai Parangtritis merupakan pantai wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Penduduk setempat banyak berjualan souvenir dan makanan serta minuman. 
	Australia 

Australia adalah negara benua. Ibukotanya Canbera. Australia terbentang antara 15° LS hingga 40° LS dan  113° BT hingga  153° BT. Di sebelah utara beriklim tropis, sedangkan di bagian tengah beriklim subtropis, di bagian selatan beriklim sedang hingga dingin. Di bagian tengah banyak berupa padang pasir. Penduduk Australia hanya 18 juta orang. Mayoritas penduduk Australia orang kulit putih turunan Inggris. Penduduk asli Australia adalah  suku  Aborigin yang populasinya kurang dari 300 ribu orang. Ekonomi Australia terutama ditopang oleh sumberdaya alam yang berupa hasil tambang. Disamping itu negara Kangguru itu merupakan eksportir wool terbesar di dunia.

Prinsip korologi
Apakah korologi itu? Korologi yaitu ilmu tentang wilayah-wilayah di permukaan bumi dengan perbedaan dan keterkaitan  keruangannya. Prinsip korologi mempelajari  gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau penyebarannya, interelasinya dan interaksinya dalam ruang.  Contoh prinsip korologi:
Negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi penghasil padi cukup besar adalah Thailand dan Vietnam. Mengapa? Karena  Thailand dan Vietnam adalah negara tropis yang jumlah hujannya mencukupi.  Air permukaan cukup melimpah.   Jumlah air cukup untuk mendukung irigasi lahan sawah yang subur. Sebagian besar wilayahnya berupa  dataran rendah. Sangat cocok untuk pertanian padi sawah.  Oleh karenanya negara-negara tersebut disebut sebagai negara lumbung padi. 
            Inti dari alinea tersebut mengkaitkan antara kesuburan lahan pertanian, ketersediaan air irigasi, keluasan lahan pertanian, serta persyaratan yang sesuai untuk pertanian padi sawah. 

E. Pendekatan Geografi
Dalam studi geografi dikenal beberapa pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan  kompleks wilayah. 
Pendekatan keruangan terpusat pada persoalan geometri, seperti titik lokasi, jarak, luas, tinggi, dan hubungan-hubungan keruangan. Contohnya data titik sample pada suatu titik lokasi, setelah dianalisis, kemudian lokasi lain yang memiliki kesamaan karakteristik dijadikan satu, menjadi data bidang.
Pendekatan ekologi menekankan pada hubungan mahluk hidup dengan lingkungan geosfernya. Contohnya karena orang membabat hutan, berakibat lahan pegunungan menjadi gundul, dan berakibat dengan banjir di wilayah hilir.
Pendekatan kompleks wilayah menekankan adanya perbedaan-perbedaan antar wilayah, baik keruangan maupun ekologinya.  Terapan pendekatan kompleks wilayah adalah untuk perencanaan wilayah, contohnya untuk pembukaan daerah transmigrasi, dan pemekaran perkotaan.
    
F. Arah Pendidikan Geografi  
    		Pendidikan geografi sangat penting dan strategis bagi keberlanjutan dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi wilayah NKRI yang berupa negara kepulauan sangat riskan terjadinya  perpecahan bangsa. Dorongan daerah untuk merdeka cukup tinggi ketika ada ketidakadilan. Dengan pendidikan geografi, pengetahuan bangsa ini tentang sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih terbuka serta pengetahuan potensi resiko bencana alam juga harus difahami oleh segenap anak bangsa. Harapannya, bangsa ini menjadi faham betul makna persatuan untuk bersama-sama membangun NKRI.  
  
Rangkuman
Ruang lingkup geografi meliputi analisis gejala manusia dengan gejala alam, analisis penyebaran, analisis  interelasi, dan analisis interaksi. Berdasar pokok-pokok ruang lingkup tersebut, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 5 WH, yaitu:Apa (What), Dimana (Where), Siapa (Who), Kapan (When), Mengapa (Why), dan  Bagaimana (How). Di Indonesia, para geograf sepakat merumuskan konsep geografi, meliputi 10 konsep, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, aglomerasi, morfologi, perbedaan, pola, iteraksi, nilai guna, keterkaitan keruangan
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