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1. Pengertian Geografi : 
 Erostostenes = Gambaran, lukisan, atau tulisan tentang bumi.     
 IGI (Ikatan Geografi Indonesia) = Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan     
 fenomema  geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam       
 konteks keruangan.     
 Ptolomeus = Suatu penyajian dengan peta bagi sebagian permukaan bumi yang menunjukkan     
 kenampakan secara umum.     

2. Ilmu penunjang Geografi

 1 Gemorfologi (fisik): ilmu yang mempelajari bentuk –bentuk permukan bumi dan         
           penafsirannya tentang proses terbentukknya.           

2 Meteorology (fisik): ilmu yang mempelajari  tentang cuaca yang meliputi ciri-ciri fisik dan          
          kimianya, tekanan , suhu udara, angin, dan per-awanan.           

3 Klimatologi (fisik) : ilmu yang mempelajari tentang iklim, yang meliputi sebab terjadinya,          
          pengaruhnya terhadap benuk fisik dan kehidupan disuatu wilayah.           

4 Biogeografi (sosial) : ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan          
 dipermukaan bumi serta factor-faktor yang mempengaruhi,            
  membatasi dan menentukan pola persebarannya.           

5 Antropogeografi (sosial): ilmu yang Mempelajari persebaran manusia dipermukaan bumi          
        dalam hubungannya dengan lingkungan geografi.           

6 Hidrologi (fisik): ilmu yang mempelajari tentang fenomena air dibumi yang meliputi          
    sirkulasi, distribusi, bentuk, serta sifat fisik dan kimianya.           

7 Oseanografi (fisik): ilmu yang mempelajari fenomena lautan yang meliputi sifat air laut,          
          gerakan air laut dan pasang surut air laut.           

8 Kartografi (sosial) : ilmu yang mempelejari tentang peta meliputi tentang pembuatan jenis          
dan pemanfaatannya,

9 Demografi : ilmu yang mempelajari tentang kependudukan meliputi jumlah pertumbuhan,          
komposisi dan migrasi penduduk.



10 Pedologi (sosial): ilmu yang mempelajari tentang tanah, meliputi proses pembentukan        
jenis-jenis dan persebarannya.

11 Penginderaan jauh : ilmu yang mempelajari gejala atau fenomena geografi pada suatu        
tempat  dengan menggunakan suatu alat dengan menggunakan bantuan media 
penginderaan jauh tanpa melakukan kontak secara langsung terhadap lokasi yang diamati.

12 SIG (system informasi geografi): ilmu yang mempelajari tentang tata cara membuat peta        
secara komputasi dengan tahap-tahap input data, proses dan manajemen data, dan output 
data. 

3. Unsur Utama Yang Harus Dikaji oleh Geografi 
1. Pemukiman     
2. Persebaran Penduduk    
3. Kepadatan Penduduk    
4. Perubahan Penduduk    
5. Migrasi Penduduk    

4.  Objek Studi Geografi 

 Objek Material = Semua materi yang menjadi saran atau kajian ilmu geografi berupa      
 fenomena yang jadi di muka bumi (Fenomena Geosfer).    
 Objek Formal = Cara pandang dan cara berfikir dalam mempelajari geografi serta analisis      
 terharap obyek material dari sudut pandang keuangan atau spasial.    

5. Pendekatan Geografi
Keruangan : Satu wilayah dengan ciri karakteristiknya
Kelingkungan : Hubungan manusia dengan lingkungannya
Kewilayahan : Hubungan dua wilayah atau lebih 

Contoh: 
Keruangan:
Jakarta -> Banjir yang dikarenakan kurangnya daerah resapan [Keruangan]

 dikarenakan sampah menyumbat [Kelingkungan]    
 dikarenakan hujan tujun deras di Bogor dan Puncak [Kewilayahan]    

6. Konsep Geografi 
Konsep lokasi : Konsep utama yang digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer.     

       Contohnya, untuk lokasi absolut letak geografis Indonesia terletak antara     
       950 BT-1410 BT dan 60LU-110LS. Sementara lokasi relatif, Indonesia terletak di     
       antara benua Asia dan Australia.     

Konsep jarak : Konsep ini menerangkan seberapa jauh/dekat/panjang antara dua tempat.     
     Contohnya, untuk jarak mutlak jarak dari kota A ke kota B 20 km. Sementara     
     untuk jarah relatif, perjalanan dari rumah ke sekolah 30 menit kalau pagi hari,     



     tapi kalau pulangnya dari sekolah ke pulang jam sore, bisa sampai 2 jam di     
     perjalanan.     

    
Konsep keterjangkauan : Konsep ini berisi ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat     

          dengan sarana serta alat yang dipakai. Contohnya, orang orang di     
          desa mengirim pesan ke kota masih dengan cara datang ke pos untuk     
          mengirim ke kurir lalu dikasih ke orang tujuan.     

Konsep pola : Konsep yang menyatakan suatu pola seperti pola aliran sungai, pemukiman,     
    lipatan, patahn, serta fenomena geosfer lainnya. Contohnya, di London, flat/    
    bangunan tempat tinggal bertingkatnya tertata rapih gang demi gang. Setiap     
    gang ada yang warnanya sama semua, ada yang bentuknya sama semua,     
    semua berpola.     

Konsep morfologi : Konsep yg menunjukkan bentuk muka bumi sbg hasil tenaga endogen dan     
eksogen yang membentuk dataran rendah, datanan tinggi, dan pegunungan.     
Contohnya, dataran tinggi di daerah Bogor Puncak, dengan tanah yang     
subur dan udara yang cocok banyak yang membuka kebun disana,     
dimanfaatkan untuk kebun teh.     

Konsep Aglomerasi : Konsep pengelompokan berdasarkan unsur unsur yang sama. Contohnya,     
   Pada penentuan kelompok belajar, dibagikan member kelompok sesuai     
   minat belajarnya masing masing sehingga saat kelompok belajar     
   dilaksanakan, dapat bermanfaat secara efektif karena itu sesuai     
   keinginannya ditambah didukung oleh orang sekitarnya yang juga     
   meminati pelajaran tersebut.     

Konsep Nilai Kegunaan : Konsep yang menyatakan nilai suatu wilayah di muka bumi bagi suatu     
          makhluk hidup, tetapi dengan anggapan beda setiap makhluk hidup.     
         Contohnya, di bagian pedesaan yang ada air terjunnya, mungkin bagi     
         orang orang kota, mereka bisa memanfaatkannya sebagai sumber     
         PLTA tetapi bagi masyarakat sekitar air terjun tersebut sebagai     
         keindahan, kesejukan, sumber air, dll.     

Konsep Interaksi dan Interdependensi : Konsep dengan ketertarikan satu hal dengan yang lain.     
         Contohnya, kota membutuhkan hasil pertanian     
         sedangkan di desa membutuhkan pakaian sehingga     
         saling membutuhkan.    

Konsep Diferensiasi Area : Konsep bahwa di muka bumi daerah berbeda beda dan memiliki     
 corak sendiri. Contohnya, secara umum dibilang kita tidak boleh     
 menikah dengan saudara kita sendiri, tetapi dalam adat Batak     
 menikah dengan saudara jauh kita, kita bisa menikah. Semua     
 tergantung diri masing masing.     



Konsep Keterkaitan Keruangan : Konsep yang menyatakan adanya keterkaitan hubungan     
           antara penyeberaan suatu tempat. Contohnya, di wilayah     
           pedesaan dengan perkotaan, misalnya penduduk kota     
           memerlukan bahan pangan dari desa, sebaliknya penduduk     
           desa perlu memasarkan hasil alamnya ke kota.    

7.  Aspek Geografi 
 Aspek Fisik, meliputi gejala-gejala alam di permukaan bumi yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer,     
 dan biosfer.     
 Aspek Sosial, meliputi segala aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan     
 lingkungan baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya.     

8. Bintang : Benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya 
         sebagai sumber cahaya.    

    Planet : Benda langit yang mengelilingi bintang sebagai pusat tata surya, tidak dapat 
      menghasilkan cahaya sendiri namun dapat memantulkan cahaya.     

    Galaksi : Sebuah sistem yang terikat gaya gravitasi didalamnya yang terdiri atas bintang 
              beserta benda-benda langit lainnya dan beredar mengelilingi pusat dengan gerakan     
              yang teratur.     

    Meteor : Benda langit yang masuk ke dalam wilayah atmosfer bumi yang mengakibatkan 
       terjadinya gesekan permukaan metor dengan udara dalam kecepatan tinggi.     

Komet : Benda langit yang mengelilingi matahari. Komet memiliki orbit garis edar sendiri yang     
       bentuknya sangat lonjong. Biasa disebut sebagai bintang berekor karena sifatnya yang     
       bercahaya terang dan memiliki ekor gas debu yang sangat panjang.    

9. Teori Nebula : Mula-mula ada sebuah Nebula (kabut yang terdiri dari gas gas) yang bulat,
     pekat, serta panas dan berotasi dengan sangat lambat sehingga mulai     
     menyusut. (Berpijar)    

    Teori Planetesimal : Matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang ada, 
   sampai terjadi pada suatu bintang berpapasan dengan matahari pada     
   jarak yang cukup dekat. (Berpilin)    

Proto Planet : Tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri atas     
    debu, gas hidrogen, dan gas helium. Partikel-partikel awan ini kemudian saling     
    tarik-menarik, berputar cepat dan teratur. Lama-kelamaan terbentuklah piringan     
     cakram yang menggelembung lalu menjadi matahari, sedangkan bagian tepinya     
      menjadi planet-planet.     

Pasang Surut : Matahari yang dilewati oleh bintang yang sangat dekat. Lalu karena pengaruh     
        gaya gravitasi, sebagian massa matahari tertarik ke arah bintang hingga     
        membentuk seperti cerutu  panjang. Setelah bintang tersebut pergi, cerutu     
      terus berputar mengelilingi matahari. Semakin lama cerutu tersebut mendingin     
        dan membentuk bulatan menjadi planet.     

Bintang Kembar : Sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi. Setelah itu,     
melintaslah sebuah bintang dan menabrak salah satu matahari. Matahari     
yang tertabrak ini lalu hancur menjadi materi-materi yang kecil yang terus     



berputar mengelilingi mathari yang masih utuh. Materi-materi yang hancur     
tadi kemudian mendingin dan terbentuk menjadi planet.     

Teori Big Bang : Teori ini berasal dari titik padat, kecil, dan sangat panas sebuah materi yang     
          tertekan atau dipaparkan hingga menjadi titik yang kecilnya tak terbatas. Bola     
          api itu lalu meledak dan kemudian memunculkan alam semesta alam     
          bentuknya paling awal.    

10. Klasifikasi Planet (Jovian dan Terestrial) :
     Terestrial : Planet yang memiliki sifat “kebumian” baik ukuran, massa, massa jenis, maupun 

       komposisi kimianya (mereka semua memiliki permukaan padat). Contohnya adalah;     
       Merkurius, Venus, Bumi dan Mars    

Jovian : Planet yang tidak memiliki sifat “kebumian”, planet-planet ini tersusun atas     
kumpulan gas. Mereka adalah planet gas besar tanpa permukaan padat yang bisa     
di pijak. Planet-planet ini memiliki tekanan yang besar sehingga bisa     
menghancurkan segala sesuatu yang masuk ke dalam atmosfernya. Planet Jupiter,     
Saturnus, Uranus dan Neptunus merupakan planet Jovian.    

11. Ciri karakteristik planet
 Merkurius : Planet terkecil dalam tata surya dan paling dekat dengan matahari.    

•  Pada siang hari sangat panas, sedangkan malam sangat dingin 
·     Langit berwarna hitam
·     Permukaan penuh kawah. Mengapa permukaan Merkurius penuh kawah? Itu terjadi 
      karena planet ini tidak memiliki atmosfir, sehingga banyak meteorid dapat menembus 
      masuk ke planet ini
·     Diameter sekitar 4880 km
·     Pesawat Mariner 10 tahun 1945-1975 telah memetakan 40-45% permukaan planet ini
·     Tidak memiliki satelit
·     Periode Revolusi 88 hari
·     Periode rotasi 59 hari
·     Orbitnya berada di dalam orbit Bumi. Pada sore atau pagi hari, cahaya Matahari belum 
      terlalu terang sehingga Merkurius dapat terlihat

     
Venus : Planet terdeket cud dari matahari.     

·    Planet paling panas karena planet ini ditutupi awan teba karbon dioksida. Apabila ada radiasi
     dari matahari, maka radiasi tersebut sulit untuk dapat keluar. Peristiwa ini seperti efek rumah
     kaca.
·    Matahari terbit di Barat, karena arah rotasi dari timur ke barat. Peristiwa ini kebalikan dari
     Bumi.
·    Tidak memiliki satelit
·    Diameter sekitar 12.104 km
·    Periode revolusi 225 hari
·    Periode rotasi 243 hari
·    Venus memiliki fase seperti bulan apabila dilihat dari bumi

Bumi : Satu-satunya planet yang ada kehidupan atau tempat tinggal makhluk hidup    
·    Planet ini memiliki kehidupan karena memiliki suhu yang cocok untuk kehidupan, air, dan



     oksigen.
·    Memiliki satu satelit alami. Yaitu bulan, dan banyak satelit buatan, seperti satelit Palapa.
·    Dilindungi oleh atmosfer 
·    Langit di bumi berwarna biru karena partikel udara di atmosfir memantulkan cahaya berwarna
     biru
·    Diameter sekitar 12.700 km
·    Periode Revolusi 365 hari
·    Periode Rotasi 23,9 jam

     
Mars : Planet terdekat keempat dari matahari yang namanya diambil dari dewa perang Romawi        

                yaitu dewa, Mars. 
·   Planet ini dijuluki planet merah karena permukaan planet ini mengandung batuan besi
·   Atmosfer planet tersusun dari karbondioksida yang sangat tipis
·   Planet yang memiliki Gunung tertinggi di Tata Surya, yaitu sekitar 26000 meter (lebih dari 4 kali
    tinggi gunung Everest )
·   Planet ini diduga memiliki air di bawah permukaan sehingga diduga ada mikroorganisme
·   Planet ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos
·   Misi NASA yang pertama kali mempelajari tentang planet ini adalah Mariner 4 di tahun 1964, 
    sedangkan yang terbaru adalah Oddysey tahun 2006
·   Diameter sekitar 6780 km
·   Periode revolusi 1,9 tahun
·   Periode rotasi 24,6 hari

Jupiter : Planet terbesar dan terberat di tatasurya.    
·    Merupakan planet terbesar di tata surya
·    Memantulkan 70% cahaya matahari yang mengenai permukaannya
·    Gas terdiri dari 10% Helium dan 90%  Hidrogen
·    Atmosfir sangat tebal
·    Terdapat Bintik Merah Raksaksa seukuran Bumi, yang disebabkan oleh badai raksaksa
·    Pada tahun 1995, pesawat Galilei mengorbit Yupiter
·    NASA merencanakan mengirim Misi Juno tahun 2010
·    Memiliki satelit lebih dari 64 buah
·    Diameter sekitar 139.880 km
·    Periode revolusi 11,9 tahun
·    Periode rotasi 9,8 jam
 

Saturnus : Planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 10 kali diameter bumi.    
·    Memiliki cincin yang terdiri dari batu  dan bongkahan es
·    Permukaan Saturnus terdiri dari kristal es
·    Dapat mengapung jika ditempatkan ke dalam air
·    Memiliki lebih dari 49 satelit
·    Misi Cassini Huygens tahun 1997-2004 meneliti cincin dan planet Saturnus
·    Diameter sekitar 116.464 km
·    Periode revolusi sekitar 29,5 tahun
·    Periode rotasi 10,7 jam





Uranus : Planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus dengan diameter hampir empat    
        kali diameter bumi.     

·    Berwarna hijau, kebiruan karena atmosfernya mengandung metana yang sangat tebal
·    Permukaannya terdiri dari es, air, metana, dan amoniak
·    Memiliki cincin tipis yang gelap
·    Memiliki sedikitnya 27 satelit, yang terbesar bernama Oberon
·    Sumbu rotasi berimpit dengan bidang orbit; kutub utara dan kutub selatan bergantian tempat   
     menghadap Matahari
·    Diameter sekitar 50.274 km
·    Periode revolusi 84 tahun
·    Periode rotasi 15,8 jam

Neptunus : Planet ini tampak seperti kembaran Uranus karena ukurannya yang hampir sama.     
·    Berwarna hijau kebiruan seperti Uranus
·    Atmosfernya terdiri dari es, air, metana, amoniak, gas hidrogen dan helium
·    Memiliki cincin yang gelap
·    Paling sedikit memiliki 13 satelit, yang terbesar bernama Triton
·    Orbitnya beririsan dengan Pluto
·    Suhunya -210° C
·    Diameter sekitar 49.250 km
·    Peride revolusi 164,8 tahun
·    Periode rotasi 6,39  hari

12. Rotasi Bumi :
a. Terjadinya gerak semu harian matahari     
b. Terjadinya siang dan malam     
c. Adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi    
d. Adanya perbedaan pembelokan arah angin     
e. Terjadinya pembelokan arah arus laut    
f. Adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi     
Revolusi Bumi :     
a. Terjadinya gerak semu tahunan matahari     
b. Adanya perubahan rasi bintang     
c. Ditetapkannya kalender masehi     
d. Adanya perubahan lamanya waktu siang dan malam    

13. Struktur Bumi 
1. Litosfer : Lapisan batuan pembenuk kulit bumi atau lapisan bumi yang paling atas 

        dengan ketebalan kurang lebih 66 km tersusun atas batuan. Litosfer 
        merupakan lapisan kulit bumi yang mengikuti bentuk muka bumi yang bulat  
        dan tersusun atas batuan dan mineral. 

2. Astenosfer : Lapisan terletak dibawah litosfer dan diatas mantel atas bumi yang terlihat 
  dalam pergerakan lempeng tektonik dan penyesuaian isotatic serte 
  mempunyai dasar kedalaman sekitar 700 km. 



3. Barisfer : Bahan pada yang tersusun dari lapisan niken dan ferrum. Mempunyai jari-jari 
         sebesar kurang lebih 3.470 km dan batas luar kurang lebih 2.900 km di bawah 
         permukaan bumi. 

14. Apungan Benua 
Teori pengapungan benua dikemukakan oleh Alfred weneger pada tahun 1912. Ia 

menyatakan bahwa pada awalnya bumi hanya terdapat satu benua maha besar yang disebut 
Pangea. Menurutnya kemudian benua tersebut terpecah – pecah dan terus bergerak melalui dasar 
laut. Gerakan rotasi bumi yang sentripugal, mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak 
kearah barat menuju ke equator. Teori ini didukung dengan adanya bukti – bukti yang berupa 
kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan garis pantai Amerika Selatan bagian timur, serta 
adanya kesamaan batuan dan fosil pada kedua daerah tersebut. 

15. Gambar Pergerakan Lempeng 
  Divergen : Terjadi pada dua lempeng tektonik yang bergerak saling memberai (break apart).     

  Ketika sebuah lempeng tektonik pecah, lapisan litosfer menipis dan terbelah,     
              membentuk batas divergen.    

  Konvergen : Terjadi apabila dua lempeng tektonik tertelan (consumed) ke arah kerak bumi,    
     yang mengakibatkan keduanya bergerak saling menumpu satu sama lain (one     
     slip beneath another).    

Lempeng KonvergenLempeng Divergen







16.  Gempa : 
  a. Tektonik : Terjadi karena pergeseran letak lapisan bumi (dislokasi)    
  b. Vulkanik : Terjadi bersamaan dengan meletusnya gunung berapi atau terjadi tidak     

  lama sebelum dan sesudah letusan.         
  c. Terban : Terjadi bila ada tanah runtuh pada lubang atau gua dalam tanah. Hanya     

  terasa pada daerah reruntuhan.     
  d. Tektovulkanik : Ini terjadi karena dua-duanya, ada tekanan antar lempeng dan letusan     

  gunung berapi. Akibat dari gempa bumi adalah bangunan roboh,         
  kebakaran, longsor, dan adanya korban jiwa.        

17.  Penyebab Tsunami
  1. Gempa bumi di dasar laut   
  2. Longsoran (landslide) yang terjadi di dasar       laut     
  3. Letusan gunung berapi    

18.  Menghitung Jarak Episentrum Gempa

19.  Macam2 tenaga endogen dan tenaga eksogen
    Endogen: Vulkanis, Tektonik, Seisme.    
    Eksogen: Pelapukan, Erosi, Transportasi, Sedimentasi, Denudasi.    

20.  Kegiatan penduduk berdasarkan relief
   Dataran Tinggi: Peternak, petani, pekerja perkebunan, pekerja pertukangan, pedagang.    
   Dataran Rendah: Petani, buruh tani, pedagang hasil bumi, peternak, perajin alat-alat rumah     

  tangga dan pertanian, buruh musiman, perkerja jasa, wiraswasta,     
  pedagang dsb.    

   Daerah Pantai: Menangkap ikan, budidaya ikan, mutiara, rumput laut dan udang, pembuat     
          tambak garam, jasa pariwisata.    



21. Istilah2 Gempa : 
a. Pleistoseista : Garis khayal yang membatasi tempat yang episentrumnya mengalami     

  kerusakan terparah akibat gempa.     
b. Homoseista : Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang pada saat     

  yang sama mengalami getaran gempa.     
c. Makroseisme : Daerah episentrum yang menderita kerusakan terparah    
d. Epicentrum : Pusat gempa di permukaan bumi    
e. Hipocentrum : Pusat asal mula getaran gempa    
f. Isoseista : Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang sama keras     

  getaran gempanya.    
g. Mikroseisme : Getaran kulit bumi yang amat halus. Getarannya tidak terasa kecuali     

  dengan seismograf.    

22. Bahan-bahan yang dikeluarkan pada saat gunung api meletus
a. Benda Padat (Efflata)   

Menurut asalnya efflata dibagi dua, yakni efflata allogen dan efflata antogen. Efflata allogen         
berasal dari batu-batuan sekitar pipa kawah yang ikut terlempar, dan efflata antogen berasal         
dari magma sendiri atau disebut juga pyroclastic. Menurut ukuran, efflata dibedakan atas:         
bom (batu-batu besar), lapili (batu sebesar kacang/kerikil), pasir, debu, dan batu apung (batu         
yang penuh dengan pori-pori udara).        

b. Benda Cair    
Benda cair terdiri atas lava, lahar panas, dan lahar dingin.        

• Lava, yaitu magma yang telah sampai di luar.       
• Lahar panas, berupa lumpur panas mengalir yang terbentuk dari magma bercampur air.       
• Lahar dingin, yaitu batu, pasir, dan debu di puncak gunung.        

Lahar dingin akan terjadi jika hujan lebat maka air hujan itu akan bercampur dengan debu          
dan pasir yang merupakan bubur kental. Cairan ini mengalir dengan deras ke bawah melalui          
lereng dan jurang-jurang dan menyapu bersih semua yang dilaluinya. Lahar dingin ini          
menutup sawah-sawah, membendung sungai-sungai dan saluran-saluran sehingga dapat          
menimbulkan banjir.         

c. Bahan Gas (Ekshalasi)    
Bahan gas terdiri atas solfatara, fumarol, dan mofet.        

• Solfatara, yaitu gas (H2S) yang keluar dari lubang.       
• Fumarol, yaitu tempat yang mengeluarkan uap air.       
• Mofet, yaitu tempat yang mengeluarkan CO2 seperti Pegunungan Dieng.        

23. Yang merupakan gejala pasca vulkanisme adalah ….
  1. Sumber Gas : Fumarol (uap air), Sulfator (belerang), dan Mofet (beracun).   
  2. Mata air panas    
  3. Sumber air mineral    
  4. Geyser    



1. Sumber Gas
Gas yang dikeluarkan bisa berupa sumber gas belerang (solfatar), sumber gas uap air atau zat     
lemas, dan sumber gas asam arang atau disebut mofet. Gas belerang banyak ditemukan di     
kepundan gunung api. Sumber uap air (fumarol) yang keluar dengan tekanan tinggi dikenal     
sebagai tenaga geotermal. Sumber uap air ini bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik,     
misalnya di Kamojang Jawa Barat, Dieng Jawa Tengah, dan lain-lain.    

2. Sumber Air Panas
Air tanah berasal dari hujan yang meresap ke dalam tanah. Begitu pula di gunung api, air hujan     
meresap ke dalam bergerak ke bagian yang lebih dalam dan mendekati batuan yang masih     
panas (sisa kegiatan vulkanis). Akibatnya air menjadi panas, bahkan sampai mendidih. Melalui     
celah-celah batuan di bagian bawah air itu keluar sebagai mata air panas. Misalnya, sumber air     
panas di Garut dan Cianjur Jawa Barat, Baturaden Jawa Tengah, Tretes Jawa Timur, dan di     
tempat lainnya.    

3. Sumber Air Mineral
Seperti halnya sumber air panas, sumber air mineral terjadi karena pemanasan air oleh sisa     
kegiatan vulkanik. Namun dalam sumber air ini terlarut zat kimia produk gunung api, sehingga     
air itu mengandung belerang atau zat kimia lain. Sumber air mineral ini banyak ditemukan di     
daerah sekitar gunung api yang aktif atau yang sudah istirahat, misalnya di Maribaya dan Ciater     
sekitar gunung Tangkuban Perahu Jawa Barat.    

4. Geyser
Geyser adalah sumber mata air panas yang memancar secara berkala. Geyser terjadi karena     
gas panas yang asalnya dari batuan magma memanaskan bagian bawah air yang terdapat     
dalam celah di dalam bumi. Uap air yang terjadi tidak dapat mengadakan sirkulasi sampai ke     
permukaan bumi sehingga terjadilah akumulasi uap air setempat. Ketika ada jalan keluar ke     
permukaan bumi terjadilah pancaran air dengan suhu yang cukup tinggi. Contoh geyser yang     
sangat terkenal terdapat di Yellow Stone National Park California Amerika Serikat.    

5. Kawah
Suatu kawah terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat kuat sehingga     
menimbulkan sebagian dari bagian atas gunung berapi tersebut menghilang dan saat itu     
terbentuklah sebuah kawah. Keindahan suatu kawah dapat dimanfaatkan sebagai suatu objek     
wisata, contohnya: Kawah Ratu di gunung Tangkuban Parahu, Kawah Ciremai di gunung     
Ciremai, dan Kawah Putih di Ciwidey yang terbentuk akibat letusan gunung Patuha.    

24. Jenis pelapukan  
  a. Mekanis : Peretakan batuan akibat pemanasan matahari, pori-pori batuan itu     

  menjadi es karena pembekuan air, suhu batuan menurun karena     
  ada hujan disiang hari.    

  b. Kimiawi : Tercampurnya batu oleh limbah pabrik yang menganduk bahakimia.     
  c. Organis/ Biologis : Batu yang ditumbuhi lumut lama kelamaan akan pecah dan hancur,     

  akar tumbuh-tumbuhan bertambah panjang dapat menembus dan     
  menghancurkan batuan karena akar mampu mencengkram batuan.    


