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Apa itu zaman batu tua ?

• Zaman batu tua merupakan suatu zaman ketika manusia hidup dengan 

menggunakan peralatan yang terbuat dari batu, baik untuk berburu 

binatang, meramu makanan, atau mengumpulkan makanan.

Berburu 

makanan

Meramu 

makanan

Mengumpulkan 

makanan



Pada masa Paleolitikum, masyarakat praaksara lebih banyak  

menggunakan peralatan batu di samping menggunakan kayu 

dan tulang.

Mereka menganggap bahwa batu lebih kuat , lebih kokoh 

dan tahan lama dari pada kayu 

Peralatan batu

Peralatan kayu

Peralatan yang terbuat dari batu ini masih dikerjakan secara kasar, tidak 

diasah maupun dipoles



Zaman batu tua 

(paleolitikum)di

perkirakan 

berlangsung 

kurang lebih

Perkembangan 

kebudayaan pada 

zaman ini sangat 

lambat, karena 

dipengaruhi oleh 

keadaan alam yang 

sangat lambat, 

Keadaan alam yang liar dan stabil

60.000 tahun yang lalu.



Ciri-ciri kehidupan pada Zaman Batu Tua 

(Paleolitikum )

Masyarakat Praaksana memenuhi 

kebutuhannya dengan meramu tumbuh -

tumbuhan, menangkap ikan , maupun berburu 

binatang.  

FOOD GATHERING 

Mereka 

menerapkan 

pola hidup 

berpindah 

pindah untuk 

mencari daerah 

penghasil 

makanan yang 

banyak



Hidupnya nomaden, Karena mereka belum punya 

tempat tinggal yang tetap jadi mereka hidupnya 

pindah pindah tempat. Tempat mereka tinggal itu 

di padang rumput, goa, dan yang deket sama 

sumber air (sungai, laut, pantai, dll). 

^ ^
Masih pake bahasa yang 

sederhana buat berkomunikasi.

Hidupnya berkelompok kecil, 

karna mereka hidup berkelompok 

kecil lebih memudahkan mereka 

untuk mencari makanan.



Berdasarkan penemuan fosil manusia purba, jenis manusia 

purba yang hidup dalam zaman Paleolitikum:

1. pithecantropus Erectus

Adapun ciri – ciri dari 

Pithecanthropus Erectus adalah 

sebagai berikut ini:

–– Mempunyai tubuh tegap namun 

belum tegap sempurna.

– Hidung lebih tebal

– Kening dan kepala belakang lebih 

menonjol serta melintang di bagian 

dahi

– Memiliki tinggi sekitar 165 cm –

180 cm

– Gigi geraham lebih besar dan kuat



2. Homo Wajakensis 
Memiliki ciri ciri yaitu:

– Mempunyai wajah yang datar dan lebih 

lebar

– Pada bagian mulut, rahangnya lebih 

menonjol dan hidungnya sangat lebar

– Mempunyai dahi yang bentuknya 

miring

– Berjalan tegak dan dapat berdiri tegap

– Memiliki tinggi sekitar 130 cm – 210 

cm

– Berat badannya sekitar 30 kg – 150 kg

– Letak hidung dan mulut berjarak sedikit 

jauh



3. meganthropus palaeojavanicus

– Badan tegap

– Pemakan tumbuh – tumbuhan

– Tulang Kening menonjol

– Mempunyai tonjolan belakang tajam 

dan melintang

– Tidak berdagu

– Hidung lebih lebar

– Tulang pipi tebal

Meganthropus palaeojavanicus 

Adalah manusia purba yang paling 

tua. Bentuk tubuhnya juga 

merupakan yang paling besar.

Megan berarti besar

anthropus adalah manusia

paleo diartikan sebagai kata sifat “tua” 

javanicus adalah Jawa. 



4. Homo Soloensis 

– Tinggi badan sekitar 130 – 210 

cm

– Memiliki wajah yang tidak 

menonjol seperti manusia kera

– Berjalan dengan bipedal

– mempunyai badan yang lebih 

tegap



• Selain manusia purba, pada sama ini berkembang 

mahkluk hidup seperti mikroorganisme, iman amfibi, 

reptilia dan binatang tidak bertulang punggung ; 



2. Alat serpih 

yang terdapat 

di Museum 

Sangiran

1. Kapak perimbas 

alat serpih dan kapak perimbas 

digunakan sebagai alat untuk 

mengupas makanan, sebagai serut, 

gurdi dan alat penusuk

Hasil Budaya Paleolitikum :

Bentuk alat serpih ; kerucut pukul ( bulbus ) yang menonjol dan 

dataran pukjuk ( striking platform yang lebar dan rata . 



Hasil Budaya Paleolitikum :

3. Alat alat tulang dan 

tanduk 

Fungsi alat ini untuk 

mengorek umbu umbian 

maupun menangkap ikan 

Peralatan dari tulang dan tanduk

Tradisi alat serpih  

menghasilkan perkakas yang 

berbentuk sederhama dengan 

memperlihatkan kerucut pukul 

yang jelas

Alay ini ditumkan di Jawa, 

terutama di daerah 

Ngandong, Jawa Timur



Hasil Budaya Paleolitikum :

4. Kapak Penetak

Kapak yang 

digunakan pada 

masa berburu dan 

mengumpulkan 

makanan dengan 

bentuk yang 

hampir sama 

dengan Kapak 

Perimbas 

Kapak ini mempunyai bagian yang tajam 

dan berliku liku dan bentuk nya lebih besar 

dibanding kapak perimbas

Fungsi nya 

untuk 

membelah 

bambu, kayu, 

pohon, dll



Hasil Budaya Paleolitikum :

5. Pahat Genggam 

Pahat Genggam merupakan sejenis kapak 

yang digenggam dan berbentuk pasif. 

Bentuknya menyerupai bujur sangar atau 

persegi panjang

Pahat genggam memiliki bentuk 

lebih kecil dibanding kapak 

genggam

Pahat Genggam digunakan untuk 

menggemburkan tanah serta mencari 

umbi umbian yang dapat dimakan 


