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Apa itu zaman batu
tua ??



Zaman batu tua merupakan suatu zaman ketika 
manusia hidup dengan menggunakan suatu 

zaman ketika manusia hidup dengan 

menggunakan peralatan yang terbuat dari batu, 

baik untuk berburu binayang, meramu makanan, 

atau mengumpulkan makanan





Zaman batu tua diperkirakan berlangsung 
kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. 
Perkembangan kebudayaan pada zaman ini 
sangat lambat, karena dipengaruhi oleh 
keadaan alam yang Masih liar dan stabil. Alat 
alat ini dibuat dengan cara membenturkan 
antara batu yang satu dengan batu lainnya. 



A. Ciri kehidupan pada zaman batu tua 
pola kehidupan pada zaman batu tua masih sepenuhnya 

bergantung pada alam. Pada masa ini, masyarakat praaksara 
masih memenuhi kebutuhannya dengan meramu tumbuh 
tumbuhan, menangkap ikan, maupun berburu binatang. 
Mereka menerapkan pola hidup yang berpindah pindah untuk 
mencari daerah penghasil makanan yang masih banyak.



Gambar ilustrasi kehidupan 
berburu pada masa 
paleolitikum

Contoh



Berdasarkan penemuan fosil manusia purba ,jenis manusia 
purba yang hidup pada zaman paleolitikum adalah 
Pithecanthropus Erectus,
Homo Wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan 
Homo Soloensis. Selain manusia purba, pada masa ini 
juga berkembang makhluk hidup seperti mikroorganisme 
ikan, amfibi, reptilia dan binatang lain yang tidak 
bertulang punggung. 





B. Hasil budaya paleolitikum
Hasil budaya Paleolitikum meliputi peralatan yang terbuat dari batu 
yang masih kasar dan belum dihaluskan.contoh alat alat tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1) Kapak perimbas Kapak perimbas merupakan alat batu yang 

dipangkas pada salah satu permukaan untuk 
memperoleh ketajamannya yang berbentuk 
cembung atau kadang kadang lurus diperoleh 
melalui pemangkasan pada salah satu sisi 
pinggiran batu.
Fungsi : untuk merimbas kayu , memahat 
tulang, dan juga sebagai senjata. 2) Alat serpih 

Alat serpih merupakan alat yang dibuat dari 
serpihan batu. Alat ini berfungsi sebagai 
pisau, serut, gurdi,maupun penusuk. 



3) Alat alat tulang dan tanduk 
• Alat alat dari tanduk biasanya digunakan sebagai 

mata tombak, penusuk, pencukil, atau belati 
• Fungsi : untuk mengorek umbi umbian maupun 

menangkap ikan 
• Di indonesia, alat serpih ditemukan pada akhir 

pleistosen tengah atau permulaan pleistosen atas. 
• Alat ini di temukan di jawa, terutama didaerah 

Ngandong, jawa timur. 

4) Kapak penetak 
• Kapak penetak merupakan alat yang digunakan pada masa 

berburu dan mengumpulkan makanan dengan bentuk 
yang hampir sana dengan kapak perimbas. 

• Kapak ini mempunyai bagian tajam yang berliku ilku dan 
bentuknya lebih besar daripada kapak perimbas. 

• Alat ini dibuat dari segumpal batu yang tajamnya dibentuj 
liku liku melalui penyerpihan yang dilakukan selang seling 
pada dua sisi pinggiran. 



5) Pahat genggam
• Pahat genggam Merpuakan sejenis 

kapak yang digenggam dan berbentuk 
masif. Bentuk alat ini mendekati bujur 
sangkar atau persegi panjang. 

• Pahat genggam memiliki bentuk lebih 
kecil daripada kapak genggam. 

• Alat ini digunakan untuk 
menggemburkan tanah serta mencari 
umbi-umbian yang dapat dimakan. 



“ Jadi di zaman batu tua ini Semuanya 
masih sederhana, mulai dari
Alat alat yang dipakai sampai cara
mereka buat memenuhi kebutuhan sehari 
harinya Dan mereka juga hidupnya 
bergantung pada alam sekitar. “




