
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK
MENDUKUNG METODE ANALISIS

ARKEOLOGI



Teknologi modern meningkatkan teknik pengungkapan serta pelestarian dan juga
memungkinkan peneliti untuk kembali ke situs untuk menjawab pertanyaan
tambahan. Hal ini justru memperluas peran arkeolog dalam masyarakat.

“Arkeologi bukanlah mata pelajaran kurikulum yang berdiri sendiri, namun inter-
multidisipliner dalam kerangka sociocultural sciences sains. Ini relevan dengan
beberapa aspek terpenting dari pendidikan kontemporer,”

Mengapa Arkeologi Penting bagi Masyarakat Modern ?

Arkeolog mempelajari peninggalan bendawi yang berusia puluhan hingga
jutaan tahun untuk memahami faktor sejarah budaya apa yang
mempengaruhi nenek moyang kita dan bagaimana mereka berliterasi
terhadapnya. Dalam banyak hal, masyarakat modern kita adalah produk dari
bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah ini terjadi.

“Arkeologi memungkinkan kita untuk menggali jauh ke masa sebelum bahasa
tertulis ada dan untuk melihat sekilas kehidupan orang-orang sehari-hari
melalui analisis hal-hal yang mereka buat dan tinggalkan,”



TAHAPAN KERJA ARKEOLOGI

FORMULATION
- Problem/hypothesis
definition
- background reseach
- Feasibility studi

IMPLEMENTATION
-Permits
-Funding
- logistic

DATA ACQUISITION
-Reconnaissance
-Survey
-Excavation

PUBLICATION/RESTORATION
- Research results used as foundation for new reseach

INTERPRETATION
Application of culture
historical and/or cultural
processual theory

ANALYSIS
-Analysis classification
-Temporal framework
-Spacial framework

DATA PROCESSING
-CLEANING AND
CONSERVATION
-CATALOGING
-INITIAL CLASSIFICATION



Dalam dekade terakhir telah terjadi revolusi survei dalam arkeologi, hampir
memungkinkan arkeolog untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanah
sebelum ekskavasi. Kemajuan dalam geofisika, kimia tanah, dan penginderaan
jauh mempercepat penemuan situs dan membantu arkeolog memahaminya
dalam skala global.

Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan tahapan kerja arkeologi
akan sangat membantu. Beberapa teknologi tersebut memiliki kemampuan
untuk membantu arkeolog untuk melakukan hipotesis, intepretasi, analisis,
dan menyimpulkan. Sesuai dengan paradigma arkeologi yaitu ilmu
pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dan alam lingkungannya
sebagai atribut kronologi, bentuk, dan proses kehidupan yang pernah
berlangsung di suatu tempat, melalui sisa-sisa aktifitas kehidupan yang
ditinggalkannya

SURVEY  ARKEOLOGI



1. Google Earth

2. LIDAR

3. Drones

4. Geolistrik Dangkal

5. Soil geochemistry

6. Ground penetrating radar

9. GIS software.

7. Citra satelit multispectral dan hyperspectral

8. Geodetik



2. LIDAR
Sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur properti
cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan atau informasi lain
dari target yang jauh. Metode untuk menentukan jarak menuju objek
atau permukaan adalah dengan menggunakan pulsa laser



3. Drones



4. Geolistrik Dangkal



7. Citra satelit multispectral dan hyperspectral

Foto udara Citra satelit



8. Geodetik



ANALISIS LABORATORIUM ARKEOLOGI



2. Stereo Zoom Binokuler

1. Saringan mekanik



3. Centrifuge

4. Oven



5. Scanning electron microscope (SEM)

4. pH Meter

SEM 700x



6. Mikroskop polarisasi

7. Mikroskop binokuler



8. Tomography

9. XRF dinamis



METAL DETECTOR DETEKTOR LOGAM
PORTABLE ALAT DETEKSI METAL DETECTOR



Iidentifikasi Pertanggalan Arkeologi
Metode Pertanggalan Relatif

1. Stratigrafi
a. Normal Superposisi
b. Kombinasi Superposisi
c. Superposisi komplek

2. Seriation

a
b

c



Metode Pertanggalan Absolut

1. Radiocarbon Dating, max 45.000 ya

2. Dendrochronology

3. K-Ar Dating (Potassium-Argon Dating), early as four to five billion ya

5. Obsidian Hydration Dating

6. Paleomagnetism or Archaeomagnetism

7. Racemization, amino acids in the organic materials (5.000 – 100.000  ya)

4. Thermoluminescence (10 – 200.000 ya

8. OSL (Optically stimulated luminescence ) dating



Radiocarbon Dating

PENGSMBILAN SAMPEL ARANG

1. Menggunakan peralatan non
organik

2. Peralatan bebas dari material
organik

3. Penyimpanan menggunakan
lembar alumunium

4. Minimal 20 gr





Debu vulanik

Sampel diperoleh dari lapisan di Formasi Pucangan,
Situs Sangiran yang mana lapisan di bagian atas debu
ini ditemukan fragmen fosil fauna (Itihara, 1985)

K-Ar Dating (Potassium-Argon Dating), early as four to five billion ya



6. Paleomagnetism

Archaeomagnetism



Obsidian Hydration Dating

Gambar sampel obsidian  Obsidian ada di sisi kanan serta pita hidrasi
obsidian berwarna biru.

Penanggalan relatif dan terkadang absolut yang diperoleh
dari artifak obsidian adalah memungkinkan dikarenakan
obsidian “menyerap” uap air dari atmosfir.Kelompok
keragaman yang mempengaruhi penyerapan uap oleh
obsidian adalah ketebalan kulit hidrasi obsidian (variabel
dependen), dan variabel independen meliputi: waktu,
geokimia, iklim, kandungan kimiawi tanah, dan Temperatur
Hidrasi Efektif; Effective Hydration Temperature (EHT).



Penanggalan Racemisasi Asam Amino

Racemisasi asam amino dapat digunakan untuk
menanggali material organik seperti gigi, tulang,
feses yang terfosilkan, cangkang telur dan moluska,
tumbuhan seperti halnya gambut dan sedimen tanah
kaya kalsium. Penanggalan setua 200,000 tahun
telah diperoleh melalui teknik ini, meski demikian,
teknik tersebut lebih sering digunakan untuk
menanggali yang berada pada jangkauan 5,000-
100,000 tahun. Hal tersebut dibatasi oleh fakta
bahwa kecepatan racemisasi beragam pada tiap
asam amino juga keasaman tahah dan temperatur
dimana sampel ditemukan.



OSL (Optically stimulated luminescence ) dating



?

?

METODE CUPLIK PENGAMBILAN SAMPEL
SEDIMEN UNTUK ANALISIS PERTANGGALAN OSL




