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MANUSIA, TEMPAT, DAN 
LINGKUNGAN



MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK 

INDIVIDU
suatu keutuhan yang tidak dapat 

dibagi-bagi, yaitu individu sebagai 

pribadi yang berbeda dari yang lain
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MAKHLUK SOSIAL
Iselalu bergantung dan membutuhkan 

manusia lain ketika ia tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan 

sosialnya
MAKHLUK BUDAYA
 menerima apa yang ia peroleh dan  

meneruskan budaya yang baik bagi 

generasi-generasi penerusnya

MANUSIA



RUANG
Tempat yang memberikan kita hidup 

karena di dalamnya terdapat 

unsur-unsur yang diperlukan untuk 

kehidupan

TEMPAT
Mencerminkan karakter fisik dan 

sosial suatu daerah

TEMPAT



GEOGRAFI

EKOLOGI

ILMU KEWILAYAHAN
dapat berdasarkan 

topik, aktivitas manusia 

dan regional

ruang permukaan bumi 

dibatasi oleh keadaan fisik, 

sosial dan batas administrasi 

pemerintahan

 bentuk ekosistem hasil hubungan dan 

penyesuaian antara penyebaran dan 

aktivitas manusia dengan 

lingkungannya pada daerah tertentu

RUANG, MENURUT...



pemilihan tempat 

pemukiman

TEMPAT

pemukiman memusat perkampungan 

terpencar



PEMILIHAN 
TEMPAT

PEMUKIMAN

Kemudahan 

mendapatkan air
Dekat dengan 

lahan-lahan 

garapannyaTidak ada faktor 

penghalang untuk 

mendirikan 

bangunannya

Terdapat 

tanah-tanah yang 

subur
Mudah melakukan 

mobilitas

Memiliki beberapa 

fasilitas sosial

Harga yang murah

Pengaruh dari 

berbagai macam 

aturan tata ruang di

perkotaan



PEMUKIMAN 
MEMUSAT

Dekat dengan tanah-tanah yang 

subur dan dapat mengikat 

tempat kediaman penduduk 

dalam satu kelompok

Memiliki topografi atau relief 

yang sama

Mendekati sumber air yang 

sama dan mudah didapatkan

Daerah-daerah yang 

keamanannya rawan atau belum 

dapat dipastikan maka mereka 

akan bergerombol untuk saling 

membantu



PEMUKIMAN TERPENCAR

Di daerah-daerah 

banjir

Daerah-daerah dengan 

topografi yang kasar 

atau berbukit terjal

Permukaan air 

tanah yang dangkal 

atau mudah dibuat 



•planet dari matahari di susunan tata surya yang mengorbit diantara 

Venus dan Mars dengan jarak rata-rata 149,6 juta km dari matahari 

dan memiliki satu satelit alami yaitu bulan

LINGKUNGAN
Bumi

Kondisi yang diatur secara kuantitas tentang jumlah 

penduduk di suatu daerah negara merdeka.

Persebaran Penduduk



BUMI

Proses 

Pembentukan 

Bumi

Tenaga Endogen

Tenaga Eksogen



PENDUDUK

•Dinamika

•Persebaran 

penduduk tidak 

merata

•Kualitas penduduk



DINAMIKA
Kelahiran 

Kematian

Migrasi

Pertambahan 

penduduk

Kepadatan


