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sains 

• Ilmu yang dapat  diuji kebenarannya dan 
dikembangkan secara bersistem dengan kaidah2 
tertentu berdasarkan kenyataan dan kebenaran 
semata sehingga pengetahuan yang dipedomani 
tersebut boleh dipercayai 

• Sains merupakan suatu proses untuk mencari dan 
menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan 
(ilmu) dengan memahami hakikat makhluk untuk 
menerangkan hukum2 alam 



Apakah sains itu penting??? 

 
Sains sangat penting karena merupakan 
landasan perkembangan teknologi untuk 
peradaban manusia 



teknologi 

• Teknologi adalah sarana atau aktivitas yang 
dengannya manusia berusaha mengubah atau 
menangani lingkungannya 

• Teknologi merupakan penerapan ilmu 
pengetahuan  



seni 

• Seni adalah keahlian membuat karya yang 
bermutu (dilihat dari kehalusannya, 
keindahannya, dsb) spt tari, lukis, ukir dll 

• Budi bahasa adalah suatu seni 



Manusia sebagai objek dan subjek  

Tujuan akhir dari sains adalah untuk mengetahui 
sebanyak2nya tentang dunia bahkan seluruh alam 
semesta 

Sedangkan teknologi adalah sedapatnya untuk 
mengubah dunia 

Bagaimana peran manusia sebagai subjek 
dan objek dari perkembangan sains 
teknologi???? 



Pengaruh iptek thd pola2 
kemasyrakatan 

• Alienasi 
Penarikan diri atau pengasingan diri dari kelompok atau 
masyarakat. Dampak positifnya walau seseorang hidup 
emngasingkan diri tapi masih dapat tetap bisa mendapat 
informasi  dari dunia luar karena ada  IPTEK. Dampak 
negatifnya seseorang merasa  tidak memerlukan orang 
lain. 
• Hegemoni 
Pengaruh kekuasaaan suatu negara  thd negara lain. 
Negara yang lebih maju IPTEKnya  menjadi tolak ukur thd 
IPTEK negara lain/berkembang, sehingga terkadang 
produk dalam negeri menjadi tersisihkan. 
 



• Hedonisme 

Pandangan hidup yang  menganggap bahwa kesenangan 
dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam 
hidup.  IPTEK merupakan salah satu alat pemenuhan 
kepuasan bagi masyrakat hedonisme sehingga mereka 
lupa akan keadaan sekitar yang memprihatinkan dan 
terbentuknya kesenjangan sosial 

• Heteronomi 

Hal ketergantungan kepada undang2 atau kuasa orang 
lain. Sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa undang2 
yang mengaturnya, begitu juga IPTEK harus diatur dalam 
suatu negara 



Dampak thd kebudayaan 

Dari sisi positif 

• Dalam teknologi kedokteran  meningkatkan 
kesejahteraan keluarga spt program KB 

• Media informasi membuat ruang tidak 
berbatas 

• Mendorong hak kekayaan intelektual menajdi 
basis perkembangan industri dan perdagangan 

• dll 

 



Dari sisi negatif 

• Adanya benturan teknologi modern dengan 
nilai2 tradisional 

• Kemajuan dalam bidang kedokteran dapat 
mengarah ke perilaku seksual yang bebas dan 
tidak terkontrol 

• Pola hidup dapat menjadi konsumtif dan 
boros dengan adanya media informasi 

• dll 

 


