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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.  Penelitian jenis 

ini tidak memberikan perlakuan khusus kepada subyek penelitian dan tidak 

terdapat kelas kontrol, sehingga menyatakan informasi formal yang 

memberikan gejala yang ada atau sedang berlangsung (Sugiyono, 2014). 

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa aspek 

yang diteliti langsung dari keadaan sebenarnya dan fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan secara sistematis (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggambarkan 

tingkat penerimaan siswa SMA dan MA terhadap teori evolusi, diukur 

dengan menggunakan instrumen MATE (Measure of Acceptance of the 

Theory of Evolution) (Rutledge dan Sadler, 2007) yang telah dimodifikasi 

dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, dan menganalisis apakah 

terdapat perbedaan tingkat penerimaan terhadap teori evolusi pada siswa 

SMA dan MA. 

 

B. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi 

Penelitian dilakukan di SMA Pasundan 8 Bandung dan Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandung. 

2. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh tingkat penerimaan siswa 

kelas XII terhadap evolusi di SMA Pasundan 8 dan MAN 1 Bandung. 

Kedua sekolah ini dipilih sebagai populasi dengan cara purposive karena 

kedua sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang sama yaitu 

kurikulum KTSP sehingga acuan guru dalam membuat rancangan 

pembelajaran juga sama. SMA Pasundan 8 Bandung dipilih karena 

pembelajaran di sekolah ini pada umumnya sama dengan SMA 

kebanyakan, tidak ada tambahan pelajaran mengenai agama. Pelajaran 

agama didapatkan dalam mata pelajaran agama Islam saja. Sedangkan 
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MAN 1 Bandung dipilih menjadi populasi karena di sekolah tersebut 

terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak dipelajari di SMA, seperti Al-

Qur'an Hadits, Fiqih, serta Sejarah Kebudayaan Islam, sehingga peneliti 

berasumsi bahwa siswa di sekolah ini mendapatkan pembelajaran agama 

yang lebih dalam dan beragam.  

C. Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah tingkat penerimaan teori evolusi 

siswa kelas XII IPA 1 (28 orang) dari SMA Pasundan 8 dan tingkat 

penerimaan teori evolusi siswa kelas XII IPA F (33 orang) dari MAN 1 

Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random 

cluster sampling dimana diambil satu kelas secara acak dari beberapa 

kelas yang ada pada populasi. Cara ini dilakukan karena populasi yang 

ada dianggap homogen. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

MATE (Measure of Acceptance of the Theory of Evolution) dan wawancara. 

1. MATE 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan siswa 

terhadap teori evolusi adalah MATE yang dibuat oleh Rutledge dan Warden 

pada tahun 1999, awalnya MATE merupakan instrumen untuk mengukur 

tingkat penerimaan guru biologi terhadap evolusi, namun MATE terus 

dikembangkan hingga kini menjadi instrumen utama untuk mengukur tingkat 

penerimaan akan teori evolusi (Wiles dan Alters, 2011). MATE terdiri atas 20 

pernyataan yang berkaitan dengan berbagai macam aspek dari teori evolusi. 

Peserta menunjukkan tingkat penerimaan dan penolakan akan pernyataan-

pernyataan yang ada dengan skala Likert (lima poin). Karena MATE 

berbahasa Inggris, peneliti menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, 

agar lebih memudahkan peserta untuk mengisinya. Instrumen MATE yang 

peneliti gunakan juga telah dimodifikasi atau disesuaikan dengan kurikulum 

SMA/sederajat, karena ada beberapa pernyataan yang ada dalam instrumen 

MATE yang asli tidak dipelajari lagi oleh siswa SMA/MA di Indonesia. 
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Validitas dan reliabilitas dari MATE telah secara berulang kali diukur dan di 

laporkan hasilnya oleh banyak peneliti seperti yang tercantum dalam Wiles 

dan Alters (2011), bahwa pada semua kasus yang diteliti dan semua tipe 

populasi yang dipelajari, MATE telah dinyatakan sebagai instrumen yang 

valid dan reliabel untuk mengukur tingkat penerimaan akan evolusi.  

Namun dikarenakan ada beberapa pernyataan yang telah disesuaikan 

dengan kurikulum yang ada di Indonesia, maka peneliti juga melakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada instrumen MATE yang telah diterjemahkan dan 

dimodifikasi. Berikut uji validitas dan uji reliabilitas yang peneliti lakukan: 

a. Uji validitas teoritik, yaitu validitas yang didasarkan pada pertimbangan 

para ahli (Sugiyono, 2014). Validitas teoritik terdiri dari: 

1) Validitas isi atau validitas kurikuler (content validity), yaitu ketepatan 

suatu istrumen ditinjau dari segi dimensi dan indikator yang 

ditanyakan (Sugiyono, 2014). 

2) Validitas muka atau validitas bentuk pernyataan (face validity), yaitu 

keabsahan susunan kalimat atau kata-kata dalam pernyataan sehingga 

jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran lain (Sugiyono, 

2014). 

Hasil uji validitas teoritis yang dilakukan oleh ahli selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran A-2. 

b. Uji banding, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor total (Sugiyono, 2014). Skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan 

dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap (Sugiyono, 

2014). Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien 

korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan 

untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak 

(Sugiyono, 2014). Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang 

akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi 

pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%, artinya suatu item dianggap valid 
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jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Dihitung dengan rumus 

Bivariate Pearson (Korelasi Produk Momen Pearson) yaitu,  

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

X = skor item 

Y = skor total 

n = banyaknya subjek 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

1) Jika rxy ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

2) Jika rxy < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan tidak valid).  

Berdasarkan penghitungan uji yang telah dilakukan, 20 

pernyataan pada instrumen dinyatakan sebagai valid. Hasil uji 

validitas banding selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A-3. 

c. Uji reliabilitas, uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Sugiyono, 2007). Dalam 

penelitian ini, uji keandalan setiap variabel diukur dengan menggunakan 

Alpha Cronbach. Alasan peneliti menggunakan uji Alpha Cronbach 

adalah karena teknik ini merupakan teknik pengujian keandalan 

kuesioner yang paling sering digunakan (Bryman dan Bell, 2007). 

Rumus Alpha Cronbach, yaitu 
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Keterangan: 

= reliabilitas instrumen 

k     = banyaknya butir pernyataan 

= jumlah varians butir 

  = varians total 

Sedangkan rumus variansnya adalah: 

 

Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien 

yang diperoleh >0,60 (Ghozali, 2002). Berdasarkan penghitungan uji 

yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien 0.609 di mana berarti 

instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.  

 

2. Kisi-Kisi Instrumen MATE yang telah disesuaikan dengan kurikulum di 

Indonesia 

Tabel 3.1 Konsep yang ditujukan beserta nomor pernyataan 

No. Konsep 
Nomor 

Pernyataan 

1 Mekanisme evolusi 1,9,18,19 

2 Validitas ilmiah dari teori evolusi 2,10,12,13,14,20 

3 Asal-usul kehidupan 3,15 

4 Bukti Evolusi 4,6,8,16 

5 
Pandangan ilmuwan terhadap teori 

evolusi 
5,17 

6 Umur dari bumi 7,11 

       Sumber: Rutledge and Sadler (2007). 

 

3. Contoh Instrumen MATE 

Tabel 3.2 Contoh instrumen MATE yang telah diterjemahkan dan dimodifikasi 

No. Pernyataan 

A 

Sangat 

Setuju 

B 

Setuju 

C 

Netral 

D 

Tidak 

Setuju 

E 

Sangat 

Tidak 

Setuju 
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No. Pernyataan 

A 

Sangat 

Setuju 

B 

Setuju 

C 

Netral 

D 

Tidak 

Setuju 

E 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Organisme-organisme yang ada 

sekarang adalah hasil dari 

proses evolusi yang telah terjadi 

selama lebih dari ribuan tahun. 

     

2 Teori evolusi tidak dapat diuji 

secara ilmiah. 

     

3 Kehidupan terbentuk oleh 

kebetulan-kebetulan acak dan 

diluar kesengajaan. 

     

4 Bukti-bukti yang ada 

menunjukkan bahwa terdapat 

celah pada catatan fosil 

disebabkan tidak lengkapnya 

data, dan pengukuran umur fosil 

bersifat relatif (tidak pasti). 

     

5 Kebanyakan ilmuwan 

menerima teori evolusi sebagai 

teori yang valid secara ilmiah. 

     

6 Data yang tersedia tidak cukup 

untuk menyatakan bahwa 

evolusi itu benar-benar terjadi. 

     

7 Bumi berusia kurang dari 

20.000 tahun. 

     

8 Variasi dalam suatu spesies 

merupakan salah satu bukti dari 

evolusi. 

     

9 Organisme yang ada sekarang 

pada dasarnya berbentuk sama 

dari dulu hingga sekarang. 

     

10 Evolusi adalah teori yang secara 

ilmiah tidak valid. 

     

11 Bumi berusia paling tidak 4 

milyar tahun. 

     

12 Teori evolusi yang ada sekarang 

merupakan hasil dari penelitian 

dengan metodelogi ilmiah. 

     

13 Teori evolusi dapat 

menghasilkan prediksi yang 

dapat diuji sesuai dengan 

karakteristik dari kehidupan. 

     

14 Teori evolusi tidak mungkin 

benar karena bertentangan 

dengan kepercayaan saya 

tentang penciptaan. 
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No. Pernyataan 

A 

Sangat 

Setuju 

B 

Setuju 

C 

Netral 

D 

Tidak 

Setuju 

E 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

15 Semua makhluk hidup telah 

diciptakan oleh Tuhan dalam 

tatanan yang rumit seperti 

sekarang ini. 

     

16 Adanya kemiripan pola 

pertumbuhan dan 

perkembangan dari berbagai 

spesies yang berbeda dapat 

menunjukkan bahwa evolusi 

benar terjadi. 

     

17 Banyak ilmuwan yang 

meragukan bahwa evolusi benar 

terjadi. 

     

18 Adanya seleksi alam dan variasi 

genetis merupakan hal utama 

yang menyebabkan terjadinya 

evolusi. 

     

19 Dengan beberapa pengecualian, 

organisme yang ada di bumi 

muncul di waktu yang hampir 

bersamaan. 

     

20 Evolusi adalah teori yang valid 

secara ilmiah. 

     

 

4. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang belum 

terungkap oleh MATE, sehingga dapat melengkapi data yang tidak 

terungkap oleh MATE. Selain itu, wawancara dilakukan untuk 

memperoleh keterangan-keterangan yang dapat menjelaskan situasi 

tertentu di tiap sekolah. Teknik wawancara yang digunakan disini adalah 

wawancara terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2007). Oleh karena 

itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis (Sugiyono, 

2007). 
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Pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada guru biologi yang 

mengajar di masing-masing kelas yang terpilih sebagai sampel adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara Ibu/Bapak dalam menyampaikan materi evolusi di 

kelas? 

b. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak sendiri mengenai teori evolusi? 

Pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada sebagian siswa dari 

masing-masing sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada sebagian siswa 

No. Pertanyaan 

1 Bagaimana perasaan anda setelah mempelajari teori evolusi?  

2 
Apakah pengetahuan tentang teori evolusi yang telah anda dapatkan berguna 

untuk memahami pelajaran lain? 

3 
Menurut anda, apakah pengetahuan tentang teori evolusi perlu dikuasai? 

Alasannya? 

4 Apakah anda tertarik mempelajari teori evolusi? Alasannya? 

5 
Apakah pengetahuan mengenai teori evolusi membantu anda dalam 

mengembangkan daya nalar anda? Alasannya? 

6 
Menurut anda mengapa pelajaran mengenai teori evolusi disampaikan di kelas 

XII dan bukan kelas X atau XI? 

7 

Apakah teori evolusi bertentangan dengan kepercayaan anda? Dan jika iya, 

apakah pertentangan ini berpengaruh terhadap proses belajar anda (khususnya 

pada mata pelajaran biologi? 

8 Apakah menurut anda teori evolusi menarik untuk dipelajari? Alasannya? 

9 

Apakah anda mengetahui ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci yang 

menjelaskan tentang evolusi? Jika anda tahu, bagaimana pendapat anda 

tentang hal itu? 
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No. Pertanyaan 

10 Menurut anda pentingkah teori evolusi diajarkan disekolah? 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Agar pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah 

ditetapkan perlu kiranya dikemukakan langkah-langkah yang ditempuh 

dalam melaksanakan penelitian. Berikut tahapan penelitian: 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Penyusunan proposal penelitian. 

b. Seminar proposal penelitian. 

c. Revisi proposal penelitian (sudah termasuk judgement 

instrument). 

d. Mengurus surat izin penelitian 

2. Survei pendahuluan 

a. Mendatangi SMA Pasundan 8 dan MAN 1 Bandung, melihat 

keadaan sekolah apakah bisa dijadikan lokasi penelitian. 

b. Setelah kedua sekolah memenuhi syarat sebagai lokasi penelitian 

dan kedua sekolah tersebut juga menyetujui untuk dijadikan lokasi 

penelitian, maka peneliti bersama guru yang bersangkutan 

menentukan tanggal untuk melaksanakan penelitian.  

3. Tahap pelaksaan 

a. Menentukan kelas mana yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian, masing-masing sekolah diambil satu kelas dipilih 

dengan cara random cluster sampling. 

b. Melakukan obeservasi pada kelas yang dijadikan sampel 

penelitian pada saat pembelajaran mengenai teori evolusi. 

c. Pemberian instrumen MATE kepada siswa pada kelas yang 

terpilih yang telah mendapatkan materi teori evolusi dan 

melakukan wawancara baik kepada siswa maupun guru biologi 

yang mengajar di kelas yang terpilih. 
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4. Tahap analisis hasil 

a. Pengolahan data 

b. Penyusunan skripsi 
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Tahap Persiapan 

Penyusunan proposal penelitian 

Seminar proposal penelitian 

Revisi proposal penelitian  

Mengurus surat izin penelitian 

Survey Pendahuluan 

Mendatangi sekolah yang akan 

dijadikan lokasi penelitian 

Menentukan tanggal pelaksanaan 

penelitian 

Tahap Pelaksanaan 

Menentukan kelas yang akan 

dijadikan sampel penelitian 

Memberikan instrumen MATE 

kepada siswa pada kelas yang 

terpilih yang telah menerima 

materi evolusi dan melakukan 

wawancara kepada siswa dan guru 

biologi 

Tahap Analisis Hasil 

Pengolahan data 

Penyusunan skripsi 

Gambar 3.1. Skema Alur Penelitian 

Melakukan obeservasi pada kelas 

yang terpilih pada saat 

pembelajaran evolusi 

Di SMA 

Pasundan 8 

Bandung 

Di MAN 1 

Bandung 
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E. Analisis Data 

1. Pemberian Nilai (Scoring) 

Pemberian poin atau scoring dalam MATE sesuai dengan patokan yang telah 

ditetapkan oleh Rutledge dan Warden (2007, dalam Wiles dan Alters, 2011) 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk pernyataan nomor 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 18 dan 20 diberikan 

poin, untuk yang mengisi: 

Sangat setuju = 5 

Setuju = 4 

Netral = 3 

Tidak Setuju = 2 

Sangat Tidak Setuju = 1 

b. Untuk pernyataan nomor 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17 dan 19 diberikan 

poin, untuk yang mengisi: 

Sangat setuju = 1 

Setuju = 2 

Netral = 3 

Tidak Setuju = 4 

Sangat Tidak Setuju = 5 

Hasil dari scoring berupa poin antara 20 (terendah) sampai 100 

(tertinggi). Setelah dilakukan scoring, maka poin yang didapatkan oleh 

masing-masing peserta penelitian dapat dikelompokkan menjadi: 

Tabel 3.4 Kategori Penerimaan terhadap Teori Evolusi Berdasarkan Poin MATE 

No. Kategori Tingkat Penerimaan Poin MATE 

1 Sangat tinggi 89-100 

2 Tinggi 77-88 

3 Sedang 65-76 

4 Rendah 53-64 

5 Sangat rendah 20-52 

Sumber: Rutledge and Sadler (2007). 
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2. Uji Prasyarat 

Dalam pengolahan data pada penelitian ini, yang pertama kali 

dilakukan adalah menguji prasyarat statistik yang perlu dipenuhi sebagai 

dasar penggunaan analisis statistik yang sesuai yaitu untuk mengetahui 

normalitas data dan homogenitas variansi. Uji normalitas dilakukan 

dengan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50 (Sugiyono, 

2007). Uji normalitas dilakukan untuk menentukan suatu data 

berdistribusi normal atau tidak (Sudjana, 2005). Hasil uji normalitas pada 

data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal (lihat lampiran C-5), maka dari itu tidak perlu 

dilakukan uji homogenitas, langsung dilanjutkan kepada uji perbandingan 

dua rata-rata non-parametrik. 

 

3. Uji Perbandingan Dua Rata-rata Non-parametrik 

Uji perbandingan dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan tingkat penerimaan siswa SMA dan MA terhadap teori evolusi, 

uji yang digunakan adalah uji Mann Whitney-U karena data tidak 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005). 

 


