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Konsep Ilmu dan Teknologi

• Teknologi adalah aplikasi dari ilmu

• Teknologi diciptakan karena adanya ilmu
pengetahuan

• Teknologi menjadikan ilmu pengatahuan dapat
bermanfaat bagi umat manusiabermanfaat bagi umat manusia

• IPA utama: matematika, fisika, kimia, biologi, 
kemudian dari keempat tersebut berkembang
menjadi berbagai macam ilmu multidisipliner. 
Bahkan saat ini telah berkembang ilmu-ilmu yang 
sebelumnya tidak pernah dikenal dengan
menggabungkan dari keempat-empatnya.



Fisika dan Perkembangannya

1. Materi dan Energi
– Materi: sebagai zat yang berbobot, menempati ruang, 

bermasa dapat dilihat dan diraba.

– Materi dan energi berkaitan. 

– Energi merupakan penggerak materi.

– Energi bentuknya bermacam-macam, tidak tampak, tetapi
akibatnya dapat dirasakanakibatnya dapat dirasakan

– Energi mulai dipikirkan manusia ketika manusia mengkaji
tentang gerak. 

– Benarkan alam semesta dan benda-benda bergerak ini
digerakkan oleh energi? Dalam bentuk apa?

– Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

– Konsep tentang energi ternyata berkembang setelah
diketahui bahwa materi dapat diubah menjadi energi dan
sebaliknya. Konsep ini melahirkan energi nuklir.



– Bagaimana mengukur pengaruh suatu gaya?

– Untuk gerak benda berkecepatan rendah=>F = m.a. 

(Hukum mekanika newton)=>mekanika klasik.

– Untuk benda bergerak sangat cepat, mendekati

kecepatan cahaya=>Hukum relativitas Einstein.

– Sejak Albert Einstein mengemukakan teori relativitas

membawa dampak yang nyata pada perkembanganmembawa dampak yang nyata pada perkembangan

IPA dan fisika pada khususnya.

– Fisika klasik: memulai dari eksperimen kemudian

disusun teori. 

– Fisika modern: memulai dengan penelaahan model 

matematis kemudian diuji melalui eksperimen.



2. Cahaya dan Energi
– Apakah cahaya bersifat gelombang atau materi?

– Berdasarkan efek foto listrik: cahaya bersifat kembar:  materi
dan gelombang.

– Efek foto listrik: cahaya dipancarkan pada keping katode dalam
tabung hampa dan dihubungkan dengan tegangan searah maka
akan tampak adanya arus yang mengalir dalam rangkaian
tersebut.

– Teknologi efek foto listrik bermanfaat sebagai penanda misalnya
untuk TV.untuk TV.

– Louis de Broglie (1924) mengajukan hipotesis bahwa materi
dapat bersifat gelombang.

– Hipotesis ini dapat dibuktikan oleh Davisson dan Germer (1927), 
yaitu dengan memanaskan elektron pada tabung hampa dan
memberi tegangan 54 v.

– Elektron dapat bersifat materi dan gelombang!

– Temuan ini menghantarkan pada penemuan mikroskop
elektron.



– Mikroskop cayaha:  perbesaran sudut penglihatan

adalah karena mengubah kekuatan lensa objektif

dan lensa okuler, tetapi daya urainya ditentukan

oleh cahaya. Daya urai adalah jarak minimum dua

titik terisah, bukan berhimpit.

– Cahaya panjang gelombangnya 4000 X 10-10meter. 

Panjang gelombang ini tidak mampu menembusPanjang gelombang ini tidak mampu menembus

benda-benda atau celah benda yang terpisah lebih

kecil dari panjang gelombang tersebut.

– Elektron memiliki panjang gelombang 1,65  X 10-

10meter. Karena dapat besifat gelombang maka

elektron dapat digunakan sebagai pengganti

cahaya dalam mikroskop elektron.



Ruang angkasa

• Misi telster I sukses++> mendorong negara-negara lain • Misi telster I sukses++> mendorong negara-negara lain 
meluncurkan satelit.

• Indonesia SKSD

• 1973 Skylab menyelidiki keadaan kehidupan di antariksa: 
pengaruh tanpa bobot terhadap fungsi-fungsi tubuh. 
Astronot senam 30 menit selama 2 minggu jantungnyaAstronot senam 30 menit selama 2 minggu jantungnya
mengerut 3%.

• 1976 Viking I dan II menemukan bahwa di mars pernah ada
air banyak.

• Viking I menganalisa tanah mars:
– Mengandung oksigen

– Mengandung CO2

– Tidak mengandung senyawa organik.

– O2 dan CO2 bukan hasil metabolisme? Ada reaksi aneh?



– 1981: pesawat ulang alik Columbia

• Tidak menimbulkan hentakan

• Menghemat bahan bakar padat, dpt dipakai berulang-
ulang

• Orbiternya dapat digunakan 100 kali

• Pemeriksaan peralatan dapat lebih singkat

• Mempunyai ruang muatan atau komponen yang 
diperlukan untuk reparasi satelit dan dpt dipakaidiperlukan untuk reparasi satelit dan dpt dipakai
tempat eksperimen

• Dapat tinggal landas seperti pesawat karena dilengkapi
sayap delta.

• Pesawat ini dirancang untuk riset ruang angkasa.

– Perkembangan riset antariksa membutuhkan IPA: 
Fisika, Kimia, Biologi, Matematika; dan Disiplin
lainnya.



IPA Klasik dan IPA Modern

• Abad 20 terjadi peralihan konsep IPA, dari klasik
ke Modern.

• IPA Klasik: 
– Diturunkan dari sistem makrokospis baik dalam

konsep mekanika, termodinamika, listrik, magnit dll., 
mekanika newton atau mekanika klasik.mekanika newton atau mekanika klasik.

• IPA Modern:
– Diturunkan dari sistem mikrokospis, yaitu sistem yang 

mempelajari skala-skala kecil: molekul, atom, 
elektron, dll.

– Mampu mengkaji efek foto listrik, spektrum atom, 
radiasi benda hitam, dll.



Hubungan IPA & Teknologi

Hubungan tidak langsung:• Hubungan tidak langsung:

– Abad 13 – 19

– Sebelum itu, teknologi dikembangkan berdasarkan
kaidah pengalaman. Teknologi masih berdiri sendiri.

– Mesin uap, temuannya ilmiah tetapi praktik– Mesin uap, temuannya ilmiah tetapi praktik
pembuatannya tidak melibatkan ilmuwan.

• Hubungan langsung

– Setelah revolusi industri, pengaruh IPA sangat nyata
terhadap teknologi.

– Abad 20 berkembang pesat dan melahirkan IPTEK 
modern: pemodelan, dll.



• Contoh: abad 19 – 20, bahan-bahan kimia dan

obat-obatan dari bahan-bahan alami, setelah

abad 20 bahan-bahan kimia dan obat-obatan

dibuat secara sintetis atau dari bahan-bahandibuat secara sintetis atau dari bahan-bahan

petrolium krn telah mengetahui struktur

kimiawinya.



• Material:

– Sifat mekanis: polimer, keramik

• Teknologi struktural, energi, transportasi

– Sifat listrik magnit: sifat-sifat optik– Sifat listrik magnit: sifat-sifat optik

• Teknologi energi, transportasi, komputer, komunikasi



Kimia dan Perkembangannya

• Masyarakat primitif tidak bisa mengatasi
kekuatan-kekuatan alam seperti wabah penyakit, 
gempa, banjir dan lain-lain sehingga memuja
penyebab fenomena alam.

• Abad pertengahan beralih kepada mistik yang 
dapat mengubah/mengendalikan alam, termasukdapat mengubah/mengendalikan alam, termasuk
mengubah tembaga menjadi emas.

• Kimia berasal dari bahasa Arab: Al-Kimiya = tanah
hitam yang mengendap di sungai Nil.

• Abad 2 H (ke 6 M) Jabir Ibn Hayyan menulis buku
tentang Al-Kimiya dan menetapkan disiplin ini
untuk pertama kalinya di dunia.



• Abad ke-3 H (7 M): Muhammad Ibn Zakariya Al 
Razi memisahkan Al-Kimiya dengan Kimiya.

• Akhir abad ke-17; Antoine Lauzent Lavoisier 
melakukan penyelidikan secara kuantitatif
pembakaran zat-zat seperti timbal, besi, timah
dan sebagainya. Ternyata hasil pembakaran
mempunyai massa lebih besar dari zat semula
yang dibakar, sedangkan tekanan udara
mempunyai massa lebih besar dari zat semula
yang dibakar, sedangkan tekanan udara
berkurang.

• Lavoiser membakar air raksa dengan udara
dengan volume tertentu mendapat sedangkan
volume udaranya berkurang sebanyak apa yang 
didapatkan serbu merahnya.



• Lavoiser berkesimpulan: pembakaran adalah

sesuatu zat dari udara.

• Zat dari udara tersebut disebut sebagai

OKSIGEN.

• Kesimpulan: pembakaran adalah suatu

peristiwa persenyawaan dengan oksigen dariperistiwa persenyawaan dengan oksigen dari

udara.

• Materi adalah sesuatu yang menempati ruang

dan mempunyai berat dan mempunyai sifat

dapat dirasai.



• Salah satu sifat materi yang digunakan untuk
membedakan dengan materi lainnya adalah
massa jenisnya. 

• Massa jenis masing-masing materi khas
masing-masingnya. Materi hanya dpt berubah
menjadi materi lainnya, tetapi massanya tetap
(Hukum kekekalan zat).(Hukum kekekalan zat).

• Matematika berperan dalam kimia, terutama
dalam bilangan2 pada aspek teoritis maupun
praktis seperti BA, BR, BM, hukum
perbandingan tetap, hukum kelipatan dan
persamaan reaksi memerlukan hubungan
matematika.



• Perkembangan ilmu kimia menjadi pesat

setelah menggunakan metode ilmiah yang tak

pula terlepas dari matematika.

• Dengan menggunakan cabang-cabang ilmu

lainnya kita dapat memperoleh hasil, seperti:

– Penggunaan teknik kimia, orang mendirikan– Penggunaan teknik kimia, orang mendirikan

industri kimia�pabrik bahan-bahan kimia.

– Penggunaan teknologi nuklir�reaktor nuklir.

– Penggunaan teknik mekanika�mesin, dll.

– Penggunaan teknik penerbangan.

– Penggunaan teknologi kehutanan.


