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FASE-FASE PROSES TEKNIK
A. Fase pertama, disebut teknik destruktif, artinya untuk 

memecahkan segala permasalahan dan kebutuhannya, 
manusia mengambil dari alam dan tidak ada usaha 
untuk mengembalikan ke alam lagi.Manusia bersifat 
food gathering, terjadi zaman batu.Contoh orang 
mengambil hasil bumi/alam, tetapi tidak ada usaha 
untuk ‘menanam”



Fase-fase……………………..
B. Fase teknik konstruktif (zaman batu sampai abad 

pertengahan). Pada fase ini manusia telah 
melakukan penciptaan, sehingga menghasilkan 
kebudayaan baru yang sebelumnya belum ada. 
Misalnya alat tembikar untuk keperluan memasak, 
senjata logam, ladang dan peternakan. Manusia 
telah menciptakan lingkungan baru yang 
bermodalkan alam sekitar(“The Second nature”= 
alam kedua)yang beraneka ragam, mulai kegiatan 
ekonomi, struktur masyarakat sampai ke bentuk-
bentuk peradaban dan keagamaan



Fase-fase…………………..
C Fase Modern (teknik modern).merupakan puncak 

perkembangan teknik yang telah dicapai manusia. 
Fase ini bertitik tolak dari analisa matematis alam. 
Manusia mampu membangun peradaban baru 
yaitu peradaban mesin.Ciri peradaban mesin: 

 Kesatuan bahasa internasional sebagai bahasa 
pengantar

 Telah diciptakan bahasa simbul yang internasional 
yaitu bahasa”matematika” 



MAKNA TEKNOLOGI DAN KAITANNYA DENGAN ILMU 
PENGETAHUAN
 Teknik diartikan sebagai alat perlengkapan dan 

metode untuk membuat sesuatu
 Teknologi adalah perincian rasional alat-alat 

metode/cara untuk melaksanakan sesuatu atas 
dasar pemahaman yang matang terhadap 
kemajuan alat-alat dan aktivitas-aktivitas tersebut.

 D.A. Schon(1967) menyebutkan bahwa teknologi 
adalah suatu cara untuk teknik meproduksi atau 
memproses membuat sesuatu yang lebih 
mengembangkan ketrampilan manusia.  



Makna teknologi…………….
 Teknologi berasal dari bahasa Yunani Techne yang 

artinya ketrampilan atau keahlian pertukangan.
 Teknologi apapun bentuknya tanpa didukung ilmu 

pengetahuan akan sulit berkembang.
 IPTEK, adalah dua hal yang tidak terpisahkan , 

karena teknologi memerlukan ilmu pengetahuan 
untuk berkembang, dan ilmu pengetahuan dapat 
berkembang dari pengalaman lapangan yang 
didapat oleh teknologi dalam praktek.   



Makna teknologi………….
 Ilmu pengetahuan dapat diartikan ‘sebagai 

aktivitas cara berfikir dan bekerja yang didasari 
pada observasi, identifikasi, diskripsi, penelahan 
eksperimantal atau penalaran teoritis dengan 
memakai cara-cara yang disetujui bersama 
terhadap fenomena-fenomena alamiah”. Ilmu 
pengetahuan diterapkan dan dimanfaatkan oleh 
manusia yang berguna bagi kehidupan secara 
langsung, dan bentuk usaha ini disebut teknologi



Makna teknologi………….
 Teknologi juga dapat diperoleh dari perkembangan 

keahlian dan ketrampilan tertentu dalam praktek dan 
terjadi dalam kurun waktu cukup lama, tanpa 
intervensi yang terlalu banyak dari ilmu pengetahuan.

 Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan, 
terutama untuk tujuan industri dan komersial. 



TINGKATAN TEKNOLOGI BERDASARKAN 
PENERAPANNYA
 Teknologi Tinggi (Hi-Tech/High Technology). 
Ciri-cirinya:
1. Bersifat padat modal
2. Didukung fasilitas riset dan pengembangan
3. Beaya perawatan tinggi
4. Masyarakatnya ilmiah, ketrampilan operator 

yang tinggi dan biaanya dirahsiakan oleh 
pemiliknya.

Contoh: komputer, laser, bioteknologi, senjata 
nuklir, dll



Tingkatan teknologi……………
 Teknologi Madya (intermediate technology). 

Teknologi ini dapat dikembangkan dan didukung 
masyarakat yang lebih sederhana dan mampu 
untuk memakainya dengan biaya dan kegunaan 
yang paling menguntungkan.

Ciri-cirinya:
1. Modal tidak terlalu besar
2. Tidak memerlukan injeksi ilmu pengetahuan 

baru, karena telah bersifat rutin
3. Bersifat setengah padat modal dan padat karya
4. Umumnya tidak dirahasiakan 



Contoh:
Teknologi karoseri mobil
Pompa air
Generator listrik
Industri pengolahan hsil pertanian
Industri rumahdan gedung yang tidak terlalu tinggi
Produksi sepeda(mobil) sederhana 



Tingatan Teknologi……………..
 Teknologi tepat Guna (Appropriate Technology)
Ciri-ciri:
1. Skala modalnya kecil
2. Peralatan yang digunakan sederhana
3. Bersifat padat karya
Teknologi ini dianjurkan untuk negara-negara berkembang.
Teknologi ini banyak digunakan di pedesaan sehingga  sering disebut 

teknologi pedesaan (Rural technology).
Contoh: 
 Pembangkit listrik tenaga minihidro   
 Kincir air
 Perontok padi
 Biogas
 Pandai besi, budi daya tambak ikan, dll



TEKNOLOGI DAN ERA INFORMASI
 Perkembangan teknologi pada akhirnya akan 

mempengaruhi perkembangan kebudayaan 
masyarakat suatu negara bahkan dunia.

 Alfin Toffler (Futuris Amerika) engatakan bahwa 
pada abad XX-XXI ada suatu revolusi yang disebut 
revolusi ke tiga dalam tatanan produk yang 
diciptakan manusia karena munculnya empat 
teknologi. Keempat teknologi tersbut: 
mikroelektronika, teknologi energi alternatif, 
aeronautika, dan bioteknologi.



Revolusi informasi
 Kehidupan manusia primitif awalnya di gua-gua 

dengan memenuhi kebutuhan hidupnya 
mengambil dari alam. 

 Sebelum abad 19 sebagian besar masyarakat di 
dunia bekerja dibidang pertanian (agraris)

 Pada abad 19 terjadi perubahan dalam kehidupan 
masyarakat yaitu dari agraris ke industri.Hal ini 
dengan diciptakan teknologi untuk 
mengahasilkan mesin-mesin untuk produksi.  



Revolusi…………………………
 Setelah Perang Dunia II, akabit dari kejadian-

kejadian industri untuk peperangan, orang mulai 
banyak bekerja di bidang informasi.

 Teknologi microchips, membuka mata dunia akan 
pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia 
sehari-hari.

 Teknologi microchips juga mampu mamajukan 
bidang-bidang lain, misalnya: radio, TV, komputer.



Revolusi……………………..
 Pada tahun 1957 di Amerika, orang yang bekerja di 

bidang informasi melampaui orang bekerja sebagai 
pekerja kasar dan petani. 

 Terjadi kecenderungan dalam “professional workers”, 
apakah ahli hukum, arsitek dokter, wartawan, 
pustakawan, dan lain sebagainya menggunakan 
komputer.


