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PENCIPTAAN VS. EVOLUSI—BAGIAN I
Ada dua penjelasan yang berbeda, yang masing-masing terpisah bagi asalusul Alam Semesta dan kehidupan di Alam Semesta—evolusi dan penciptaan.
Kedua konsep itu dapat dieksplorasi sebagai model sainstifik karena keduanya
dapat digu-nakan untuk menjelaskan dan memprediksi fakta-fakta sainstifik
tertentu. Tentu saja konsep yang dapat menjelaskan/memprediksi dengan lebih
baik adalah model sains-tifik yang lebih baik. Untuk memeriksa dengan benar
kedua model itu, masing-masing harus dibandingkan dengan fakta-fakta yang
tersedia. Dalam pelajaran ini, kita ingin memeriksa secara khusus bukti dari
catatan

fosil—pertama,

karena

catatan

itu

berkaitan

dengan

kontroversi

penciptaan/evolusi secara umum, dan kedua, kare-na catatan itu berkaitan secara
khusus dengan masalah asal-usul manusia.
Ketika kita mempertimbangkan bukti itu, penting untuk mengetahui dengan
tepat apa yang diprediksi oleh model evolusi dan penciptaan sehingga kedua
prediksi itu dapat dibandingkan dengan data aktual. Model evolusi memprediksi:
(a) batuan “tertua” akan berisi bukti bentuk-bentuk kehidupan yang paling
“primitif” yang mampu memfosilisasi; (b) batuan yang “lebih muda” akan
menunjukkan bentuk-bentuk kehidupan yang lebih “kompleks”; (C) perubahan
bertahap dalam organisme dari “sederhana-ke-kompleks” akan terlihat; dan (d)
akan ada bentuk-bentuk kehi-dupan transisi. Charles Darwin sendiri menyatakan
dalam The Origin of Species bahwa “jumlah varietas transisi, yang dulunya sudah
ada, [harus] benar-benar sangat banyak sekali.” Namun begitu, ia melanjutkan
dengan mengakui: “Geologi secara pasti tidak mengungkapkan adanya rantai
organik yang berkembang sangat halus seperti itu; dan ini, mungkin, merupakan
keberatan paling nyata dan serius yang dapat diperdebatkan terhadap teori ini.
Saya percaya, penjelasan itu terletak dalam ketidaksempurnaan yang ekstrim pada
catatan geologis” (1956, hl. 292-293).
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Ini memang masalah bagi teori Darwin, dan masih tetap menjadi masalah bagi
evolusi versi modern. Lagi pula, bukankah agak konyol untuk mengharapkan
manusia menerima teori sainstifik sebagai kebenaran ketika para pendukungnya
harus menjelaskan mengapa banyak bukti penting yang hilang? Ini akan menjadi
seperti jaksa penuntut yang mengadili kasus pembunuhan, dan mengatakan dalam
pidato pembukaannya: “Kami tahu bahwa terdakwa bersalah atas pembunuhan,
meski kami tidak dapat menemukan motif, senjata, mayat, atau saksi.”
Memang

benar,

pastinya,

catatan

fosil

itu

tidak

sempurna.

Darwin

menyiratkan ketidaksempurnaan—pencarian yang tidak memadai itu. Pada 1859
(ketika Darwin menulis bukunya), sebagian besar pengumpulan fosil telah
dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat. Namun begitu, setelah lebih dari 140
tahun melakukan upaya paleontologi tambahan, pembelaan Darwin tidak dapat lagi
dipertahankan. Bahkan, seorang ahli geologi evolusi, T. N. George dari Inggris
Raya, menyatakan lebih dari empat puluh tahun yang lalu: “Tidak perlu minta maaf
lebih lama lagi atas kemela-ratan catatan fosil. Bagaimanapun hal itu telah hampir
menjadi ironi yang tak terkendali” (1960, 48 [1]:1-5).
Model penciptaan, di sisi lain, memprediksi: (a) batuan “tertua” tidak akan
sela-lu mengandung bukti bentuk-bentuk kehidupan yang paling “primitif,” dan
batuan yang “lebih muda” tidak akan selalu mengandung bukti bentuk-bentuk
kehidupan yang lebih “kompleks”; (b) perkembangan bentuk-bentuk kehidupan
dari yang “se-derhana-ke-kompleks” tidak akan selalu muncul; sebaliknya, akan
ada “ledakan” yang tiba-tiba dari bentuk-bentuk kehidupan yang beragam dan
sangat kompleks; dan (c) tidak akan ada fosil-fosil peralihan yang teratur dan jelas,
karena tidak ada bentuk-bentuk transisi.
Kelompok evolusionis dan kreasionis/penciptaan setuju pada satu hal: Jika
per-nah ada bukti fisik untuk evolusi, maka pada dasarnya itu harus berasal dari
catatan fosil, karena hanya di sinilah dapat ditemukan bukti sejarah evolusi yang
sebenarnya. Di masa lalu, beberapa orang secara keliru mengira bahwa evolusi
pada akhirnya akan didokumentasikan di dalam catatan dari batu-batu—”museum
alam.” Namun begitu, ketika semakin banyak penemuan ditemukan, bukti dari
catatan fosil itu secara jelas sangat menentang evolusi dan sangat mendukung
penciptaan.
Pertama, pertimbangkanlah prediksi model evolusi bahwa catatan fosil
seharus-nya

mengungkapkan

perkembangan

bentuk-bentuk

kehidupan

dari

sederhana-ke-kompleks. Sampai baru-baru ini, pemeriksaan lapisan Prakambria
dalam tabel waktu geologi (lapisan paling bawah dalam tabel waktu) tidak
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menunjukkan bukti yang tidak dapat dibantah tentang bentuk-bentuk fosil
multiseluler, sementara lapisan Kambria (lapisan berikutnya yang lebih tinggi)
menunjukkan adanya “ledakan” bentuk-bentuk kehidupan secara tiba-tiba.

Pada

tahun-tahun sebelumnya, ini meru-pakan masalah yang serius dan mendasar
dalam teori evolusi. Sekarang ini, kaum evolusionis menyatakan bahwa mereka
telah menemukan, pada era Prekambria, hewan-hewan multiselular yang tidak
memiliki cangkang atau kerangka. Dinamakan secara kolektif sebagai kompleks
fosil Ediakaran, temuan-temuan ini mencakup hewan-hewan yang menyerupai
ubur-ubur, kemungkinan keluarga karang, dan cacing-cacing yang tersegmentasi.
Tetapi bahkan dengan penemuan-penemuan baru ini, masalah mendasar bagi
evolusionis tetap ada karena pada lapisan Kambria kita menemukan banyak fosil
dari berbagai jenis binatang, sementara pada lapisan-lapisan di bawah fosil-fosil ini
kita hanya menemukan beberapa organisme “seperti ubur-ubur.” Kaum evolusionis
mengusulkan bahwa organisme ini harus mewakili nenek moyang semua fosil
dalam lapisan Kambria, namun begitu sama sekali tidak ada bentuk transisi
untuk mengusulkan adanya hubungan semacam itu. Masalah “nenek moyang yang
hilang” dalam batu-batu Prekambria sama akutnya seperti sebelumnya.
Kedua, jika catatan fosil menawarkan dukungan bagi evolusi, catatan itu harus
menunjukkan urutan yang sangat jelas dari bentuk-bentuk peralihan yang
sepenuh-nya berfungsi, yang kita maksudkan adalah bahwa kondisi-kondisi
tertentu harus dipenuhi sebelum sebuah organisme (bentuk fosil atau masih hidup)
dapat dianggap sebagai bentuk peralihan yang benar. Itu berarti kita harus melihat
bagian-bagian tubuh transisi seperti setengah bersisik/setengah berbulu, atau
hewan yang seperti setengah reptil/setengah mamalia. Namun catatan fosil tidak
memenuhi syarat-sya-rat bagi setiap bentuk peralihan seperti itu. Misalnya,
mamalia memiliki banyak ben-tuk, tetapi semuanya sama-sama mamalia; burung
sangat bervariasi, tetapi semua-nya tetap unggas. Pakar paleontologi Harvard,
Stephen J. Gould, telah menyatakan bahwa tidak adanya tahapan-tahapan
peralihan fosil tetap merupakan “masalah yang persisten dan menjengkelkan bagi
catatan evolusi bertahap” (1980, hl. 127). Itu memang benar—dan masih tidak
berubah setelah lebih dari dua dekade ia membuat pengakuan itu!
Model penciptaan memprediksi adanya “ledakan” kehidupan yang tiba-tiba—
dengan pelbagai tumbuhan dan hewan-hewan yang sudah terbentuk sepenuhnya.
Model penciptaan memprediksi adanya bentuk-bentuk kehidupan yang bercampur.
Model penciptaan memprediksi ketiadaan bentuk-bentuk transisi yang sistematis.
Bukti dari catatan fosil secara jelas menunjukkan: (a) kehidupan yang terbentuk
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secara penuh muncul tiba-tiba; (b) bentuk-bentuk kehidupan yang bercampur
(misalnya, hampir semua, jika tidak semuanya, filum dalam periode Kambria); dan
(c) tidak adanya bentuk-bentuk peralihan yang jelas.
Kaum evolusionis sekarang ini tentunya berada dalam posisi yang memalukan.
Mereka tidak dapat menemukan bentuk transisi yang dituntut oleh teori mereka,
atau mekanisme untuk menjelaskan bagaimana proses evolusi seharusnya terjadi.
Namun begitu, fakta-fakta itu secara sempurna cocok dengan model penciptaan.
Para kreasionis dan evolusionis setuju bahwa fosil-fosil muncul, dan bahwa
mereka itu mewakili lingkungan di mana mereka pernah hidup. Namun begitu,
bukan

fosil

itu

sendiri

yang

ditanyakan

oleh

para

kreasionis,

melainkan

interpretasi yang dilekatkan pada fosil-fosil itu oleh para evolusionis. Dan tidak
ada tempat lain hal ini lebih jelas (atau lebih penting sekali) selain dalam fosil-fosil
yang berhubungan dengan evolusi manusia—sebuah area yang ingin kita selidiki
lebih lanjut dalam pelajaran ini.
CATATAN FOSIL DAN EVOLUSI MANUSIA
Mari kita berterus terang tentang satu hal. Dari semua cabang yang terdapat
dalam “pohon evolusi kehidupan” yang terkenal itu, cabang yang mengarah kepada
manusia seharusnya menjadi cabang yang paling baik didokumentasikan. Apalagi,
sebagai proses evolusi yang paling baru, fosil-fosil pra-manusia seharusnya telah
terpapar proses peluruhan alami untuk jangka waktu paling singkat, dan dengan
demikian harus lebih baik terawetkan dan lebih mudah ditemukan daripada yang
lain. [Pikirkanlah, misalnya, berapa banyak fosil dinosaurus yang kita miliki, dan
hewan-hewan itu diduga sudah ada lebih dari seratus juta tahun sebelum
manusia!] Selain itu, karena fosil-fosil hominid adalah yang paling menarik bagi
manusia (karena mereka diduga mewakili masa lalu manusia), adalah aman untuk
mengata-kan bahwa lebih banyak orang yang telah mencari fosil-fosil itu dengan
lebih lama daripada jenis fosil lainnya. Jika memang ada bentuk-bentuk peralihan
yang nyata di mana saja di dunia ini, bentuk-bentuk itu harus paling banyak
didokumentasikan dalam jalur yang mengarah dari primata pertama kepada
manusia modern. Tentu saja, fosil-fosil dalam bidang ini telah menerima lebih
banyak publisitas daripada yang lain. Tapi apakah tepatnya yang fosil manusia itu
ungkapkan? Apakah pesan utamanya?
Lyall Watson, yang menulis dalam Science Digest, mengatakan dengan gamblang: “Fosil-fosil yang menghiasi pohon keluarga kita adalah sangat langka
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sehingga [jumlah] saintis tetap lebih banyak daripada fosil contoh. Fakta yang luar
biasa adalah bahwa semua bukti fisik yang kita miliki bagi evolusi manusia masih
dapat ditempatkan di dalam satu peti mati, dengan masih menyisakan ruang
kosong” (1982, hl. 44). Dan secara relatif sedikit fosil “pohon keluarga” telah
ditemukan sejak pernyataan itu dibuat.
Publik, tentu saja, pada umumnya tidak tahu seberapa langka, dan seberapa
tidak lengkapnya (secara harfiah!), “bukti” sebenarnya bagi evolusi manusia. Selain
itu, hampir tidak mungkin untuk menentukan “pohon keluarga” yang mana yang
orang harus diterima.
Richard Leakey (dari keluarga pemburu fosil terkenal di Afrika) telah membuat
satu usulan. Almarhum ibunya, Mary Leakey, pernah mengusulkan yang lain.
Donald Johanson, presiden Institute of Human Origins di Berkeley, California, telah
mengu-sulkan yang lain lagi. Dan Meave Leakey (istri Richard) telah mengusulkan
usulan yang lain lagi. Pada pertemuan tahunan Asosiasi Amerika untuk Kemajuan
Sains, para antropolog dari seluruh dunia berkumpul di New York City untuk
melihat fosil-fosil hominid yang dipamerkan oleh American Museum of Natural
History. Melaporkan pameran ini, Science News mengatakan hal ini:
Orang terkadang bertanya-tanya apakah orangutan, simpanse dan gorila
pernah duduk di sekitar pohon, merenungkan yang manakah yang merupakan kerabat terdekat manusia. (Dan akankah mereka mau?) Mungkin
mereka bahkan cekikikan terhadap akal bulus para saintis manusia saat
mereka berlomba untuk menggambar peta evolusi yang pasti di bumi.
Jika ditempatkan di atas satu sama lain, semua versi yang bersaing
tentang jalur utama evolusi kita itu akan membuat sistem jalan raya Los
Angeles terlihat seperti Jalan Desa 41 di Elkhart, Indiana (lihat “Whose
Ape Is It, Anyway?,” 1984, p. 361).
Bagaimana mungkin, dalam terang pengakuan seperti itu, para ilmuwan
evolusi dapat mempertahankan gagasan evolusi kera/manusia sebagai “fakta yang
terbukti secara sainstifik”?
Keluarga primata (hominidae) dianggap terdiri dari dua genus umum yang
diakui: Australopithecus dan Homo. Meski tidak mungkin untuk menyajikan
skenario evolusi manusia apa saja yang atasnya bahkan kaum evolusionis sendiri
akan sepakat, namun saat ini skenario yang diduga keras itu (yang dikumpulkan
dari tulisan-tulisan kaum evolusionis sendiri) mungkin tampak seperti ini:
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Aegyptopithecus zeuxis (28 juta tahun lalu)  Dryopithecus africanus (20
juta)  Ramapithecus brevirostris (12-15 juta)  Orrorin tugenensis (6
juta)  Ardipithecus ramidus (5.8-4.4 juta)  Kenyanthropus platyops
(3.8 juta tahun)  Australopithecus anamensis (3.5 juta)  Australopithecus afarensis (3.4 juta)  Homo habilis (1.5 juta)  Homo erectus
(2-0.4 juta)  Homo sapiens (0.3 juta-kini).
Sekarang, di sinilah letak apa yang salah dengan semua ini. Aegyptopithecus
zeuxis telah disebut oleh Richard Leakey sebagai “kera pertama yang muncul dari
keturunan monyet Dunia Lama” (1978, hl. 52). Tidak ada kontroversi di sana;
hewan ini diakui sebagai kera. Dryopithecus africanus adalah (menurut Leakey)
“keturunan dari mana semua kera modern berevolusi” (hl. 56). Tapi, seperti yang
telah ditunjuk-kan oleh evolusionis David Pilbeam dan Elwyn Simons, Dryopithecus
sudah “terlalu matang bagi kera besar” untuk menjadi nenek moyang manusia
(1971, hal. 23). Tidak ada kontroversi di sana; hewan ini diakui sebagai kera.
Bagaimana dengan Ramapithecus? Berkat usaha tambahan oleh Pilbeam, kita
sekarang tahu bahwa Ramapithecus sama sekali bukan hominid, tetapi hanya kera
lain (1982, 295:232). Tidak ada kontroversi di sana; hewan ini diakui sebagai kera.
Lalu, apakah yang akan kita katakan tentang ketiga “nenek moyang” ini yang
membentuk

akar

penunjang

pohon

keluarga

manusia?

Kita

hanya

akan

mengatakan hal yang sama yang dikata-kan para evolusionis: ketiganya bukan apa
apa tetapi kera.
Tiga belas potongan fosil yang membentuk Orrorin tugenensis (tulang paha
yang patah, potongan-potongan rahang bawah, dan beberapa gigi) ditemukan di
Per-bukitan Tugen Kenya pada musim gugur tahun 2000 oleh Martin Pickford dan
Brigitte Senut dari Perancis, dan sejak saat itu telah menjadi kontroversi. Jika
Orrorin diang-gap sebagai leluhur manusia, maka itu akan mendahului kandidat lain
sekitar 2 juta tahun. Namun begitu, Pickford dan Senut, dalam skenario yang
bahkan lebih drastis, menyarankan bahwa semua australopithecines—bahkan
yang dianggap sebagai leluhur langsung kita—harus diturunkan ke sisi cabang yang
buntu demi Orrorin. Namun begitu ahli paleontologi David Begun dari Universitas
Toronto telah menyata-kan bahwa para ilmuwan tidak dapat mengatakan apakah
Orrorin ”pada jalur menuju manusia, pada jalur menuju simpanse, nenek moyang
yang sama untuk keduanya, atau hanya sebuah cabang samping yang punah”
(2001).
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Pada tahun 1994, Tim White dan rekan-rekan kerjanya menggambarkan
spesies baru yang dikenal sebagai Australopithecus ramidus (setahun kemudian
diubah se-bagai Ardipithecus ramidus ), berumur 4,4 juta tahun. Majalah Time edisi
Agustus 1999 memuat artikel utama, “Up From the Apes,” tentang makhluk itu.
Saat kali pertama ditemukan (dan saat masih dianggap sebagai australopithecine),
secara morfologis ini adalah australopithecine mirip kera yang paling awal yang
sejauh ini ditemukan, dan dengan demikian tampaknya menjadi kandidat yang baik
bagi lelu-hur bersama hominid yang paling jauh. Bagaimanapun Dr. White akhirnya
mengakui, bahwa A. ramidus bukan mata rantai yang hilang, tetapi memiliki
banyak “ciri-ciri seperti simpanse.” Setahun kemudian, Meave Leakey dan rekanrekannya meng-gambarkan Australopithecus anamensis yang berusia 3,5 hingga
2,4 juta tahun, sebagai takson yang memiliki banyak kesamaan yang mencolok
dengan Ardipithecus (simpanse yang telah diakui) dan Pan (genus sebenarnya
simpanse). Pada tahun 1997, para peneliti menemukan Ardipithecus—A. ramidus
kadabba lain—yang berumur 5,8-5,2 juta tahun. [Ardipithecus ramidus yang awal
kemudian diganti namanya A. ramidus ramidus.] Sekali lagi, majalah Time memuat
kisah sampul tentang dugaan “mata rantai yang hilang” ini (dalam edisi 23 Juli
2001). Hal apakah yang meyakinkan para evolusionis bahwa kadabba berjalan
tegak dan berada di jalur untuk menjadi manusia? Satu tulang jari kaki!
Lalu, dalam edisi 22 Maret 2001 majalah Nature, Meave Leakey dan rekanrekan penulisnya mengumumkan penemuan Kenyanthropus platyops (“manusia
Kenya bermuka datar “). Para penulis itu menggambarkan temuan mereka sebagai
“tulang temporal yang terawetkan dengan baik, dua bagian rahang atas, gigi yang
terpisah, dan yang paling penting adalah tempurung kepala yang sebagian besar
komplit, meski terdistorsi” (410:433, huruf tebal ditambahkan). Leakey sangat
menekan-kan pentingnya ciri-ciri kerataan wajah temuan ini, karena fakta yang
diakui secara luas adalah bahwa makhluk yang lebih modern diduga memiliki
struktur wajah yang lebih datar daripada nenek moyang mereka yang lebih tua dan
lebih mirip kera. Bagaimanapun, ini bukan masalah kecil karena makhluk yang
lebih muda dari K. platyops, dan karena itu lebih dekat dengan Homo sapiens,
memiliki lebih banyak ciri-ciri wajah seperti kera, yang terlihat jelas. K. platyop
bertanggal 3,8 juta tahun, namun memiliki wajah yang jauh lebih datar daripada
hominid lain yang setua itu. Jadi, skenario evolusi tampaknya bergerak ke arah
yang salah. Beberapa orang ber-pendapat bahwa K. platyops lebih tepat masuk ke
dalam golongan Australopithecus.
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Australopithecus afarensis ditemukan oleh Donald Johanson pada tahun 1974
di Hadar, Ethiopia. Dr. Johanson berpendapat bahwa makhluk ini (dikenal sebagai
“Lucy”)

adalah

leluhur

langsung

manusia

(lihat

Johanson,

1981).

Banyak

evolusionis yang sangat tidak setuju. Lord Solly Zuckerman, ahli anatomi Inggris
yang terkenal, menerbitkan pandangannya dalam bukunya, Beyond the Ivory
Tower. Ia mempela-jari australopithecenes selama lebih dari 15 tahun dan
menyimpulkan bahwa jika manusia berasal dari nenek moyang mirip kera, ia
melakukan itu tanpa meninggalkan satu jejak pun dalam catatan fosil (1970, hl.
64). Beberapa orang mungkin berkata, “Tapi pekerjaan Zuckerman itu dilakukan
sebelum

Lucy

ditemukan.”

Benar,

tapi

bukan

itu

maksudnya.

Penelitian

Zuckerman—yang membuktikan secara pasti bahwa australopithecines bukan apaapa kecuali kera-kera yang berjalan dengan buku jari— —dilakukan pada fosil-fosil
yang lebih muda (yakni lebih dekat kepada manusia) daripada Lucy! Jika pelbagai
temuan yang lebih baru tidak lain selain kera, bagai-mana bisa contoh yang lebih
tua menjadi “lebih manusia”? Charles Oxnard, sewaktu di Universitas Chicago,
melaporkan analisis komputernya yang multivariat, yang mendokumentasikan
bahwa australopithecines tidak lain selain kera-kera yang berjalan dengan buku jari
(1975, hl. 389-395). Kemudian, dalam National Geo-graphic edisi April 1979, Mary
Leakey melaporkan telah menemukan jejak kaki— bertanggal 3,6-3,8 juta tahun,
lebih tua daripada Lucy—yang ia akui “sangat mirip dengan manusia modern” (hl.
446). Jika Lucy melahirkan manusia, lalu bagaimana manusia dapat sudah
berwujud lebih daripada 500.000 tahun sebelum ia membuat jejak kaki seperti itu?
[Lihat Lubenow, 1992, hl. 45-58 untuk bantahan yang terpe-rinci tentang Lucy.]
Bagaimana dengan Homo habilis? J. T. Robinson dan David Pilbeam telah lama
berpendapat bahwa H. habilis sama dengan A. africanus. Louis Leakey (ayah Richard)
bahkan menyatakan: “Saya sampaikan bahwa secara morfologis hampir tidak
mung-kin menganggap Homo habilis sebagai mewakili suatu tahapan antara
Australopithe-cus africanus dan Homo erectus” (1966, 209:1280-1281). Dr. Leakey
belakangan melaporkan eksistensi fosil-fosil Australopithecus yang sezaman, Homo
habilis, dan H. erectus di Olduvai Gorge (lihat M. D. Leakey, 1971, 3:272). Yang
bahkan lebih mengejutkan lagi adalah penemuan Mary Leakey tentang sisa-sisa
gubuk batu bulat di bagian bawah Bed I di Olduvai Gorge—di bawah fosil-fosil H.
habilis! Kaum evolu-sionis telah lama mengaitkan pembuatan tempat bernaung
yang disengaja itu hanya kepada Homo sapiens, namun Dr. Leakey menemukan
fosil-fosil australopithecines dan H. habilis

bersama dengan pondok buatan itu.

Seperti yang Duane Gish tanya-kan: “Jika Australopithecus, Homo habilis, dan
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Homo erectus ada secara bersamaan, bagaimana mungkin yang satu telah menjadi
nenek moyang bagi yang lainnya? Dan bagaimana mungkin yang mana saja dari
makhluk-makhluk ini menjadi leluhur Manusia, ketika pelbagai artefak milik
manusia ditemukan pada lapisan stratigrafik yang lebih rendah, tepat di bawahnya,
dan dengan demikian lebih awal dalam waktu dibandingan dengan para leluhur
manusia yang diduga ini?” (1995, hl. 271). Perta-nyaan bagus!
Dan

bagaimana

dengan

Homo

Geographic edisi November 1985

erectus

?

Periksalah

salinan

National

dan lihat apakah Anda dapat mendeteksi

perbedaan antara gambar Homo erectus dan Homo sapiens (hl. 576-577). Faktanya
adalah, tidak ada perbedaan yang dapat dikenali. Seperti yang dikatakan oleh Ernst
Mayr, ahli taksono-mi evolusi yang terkenal dari Harvard: “Tahapan Homo erectus
ditandai oleh kerang-ka tubuh yang, sejauh kita tahu, tidak berbeda dari manusia
modern dalam titik penting mana saja” (1965, hl. 632). Bukti fosil bagi evolusi
(manusia atau lainnya) sama sekali tidak ada. Kera selalu menjadi kera, dan
manusia selalu menjadi manu-sia.
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Pertanyaan—Pelajaran 9
BENAR ATAU SALAH
ARAHAN: Tulislah BENAR atau SALAH dalam ruang kosong di sebelah kiri pernyataan
berikut ini.
________

1. Jika evolusi adalah benar, maka akan ada “ledakan” tiba-tiba
pelbagai bentuk kehidupan yang berbeda dan sangat kompleks dalam
catatan fosil.

________

2. Para sainstis sering menemukan binatang-binatang dalam catatan
fosil yang separuh reptil/separuh mamalia.

________

3. Catatan fosil menyediakan bukti yang baik bagi evolusi.

________

4. Kebanyakan “tautan yang hilang” telah ditemukan dalam catatan fosil.

________

5. Australopithecus afarensis (alias “Lucy”) adalah bukan nenek moyang
langsung manusia.

________

6. Para evolusionis sepakat tentang “pohon keluarga” mana yang
diterima.

________

7. Penafsiran atas catatan fosil oleh kaum kreasionis dan kaum
evolusionis adalah sama.

________

8. Tidak ada perbedaan yang kentara antara tulang-tulang Homo
erectus dan Homo sapiens.

PILIHAN BERGANDA
Lingkarilah jawaban(-jawaban) yang benar.
1.

Menurut evolusi, hal apakah yang harus ditemukan dalam catatan fosil?
(a) Tak adanya bentuk transisi

(b) Ledakan dari banyak bentuk
kehidupan

(c)

Kehidupan yang terbentuk sepe-

(d) Bentuk-bentuk transisi

nuhnya yang muncul tiba-tiba
2.

Yang manakah dari berikut ini yang sebenarnya ditemukan dalam catatan fosil?
(a) Kehidupan yang terbentuk sepe-

(b) Bentuk-bentuk transisi

nuhnya yang muncul tiba-tiba
(c) Batuan lebih tua dengan hanya
bentuk kehidupan “primitif”

(d) Hanya batuan lebih muda yang
menunjukkan bentuk kehidupan
yang “kompleks”
11

3.

4.

5.

Bukti dari catatan fosil mendukung yang manakah dari berikut ini?
(a) Bumi yang sangat tua

(b) Evolusi

(c) Penciptaan

(d) Tidak evolusi tidak juga kreasi

Ramapithecus berubah menjadi yang manakah dari berikut ini?
(a) Manusia

(b) Ikan

(c) Burung

(d) Kera

Model penciptaan memprediksi semua berikut ini kecuali:
(a) Batuan yang lebih tua dan lebih
muda

sama-sama

berisi

(b) Bentuk-bentuk transisi

bentuk

kehidupan yang “kompleks
(c) Ledakan pelbagai bentuk

(d) Tidak adanya bentuk-bentuk

kehidupan

transisi

ISILAH DENGAN JAWABAN YANG BENAR
1. Jika pernah ada bukti fisik untuk ________, maka itu harus berasal dari
catatan ________.
2.

Dalam Science Digest edisi May 1982 Lyall Watson menulis dalam ”Bukti fisik
yang kita miliki bagi evolusi ________ masih dapat ditempatkan di dalam satu
________ ________, dengan masih menyisakan ruang kosong”.

3.

Jika catatan fosil menawarkan dukungan bagi evolusi, catatan itu harus
menunjukkan urutan yang sangat jelas dari bentuk-bentuk ________ yang
sepenuhnya berfungsi.

4.

Pakar paleontologi Harvard, Stephen J. Gould, telah menyatakan bahwa tidak
adanya tahap-tahap peralihan fosil tetap merupakan “________ yang ________
dan menjengkelkan bagi catatan evolusi bertahap”.

5.

Kera selalu menjadi ________, dan ________ selalu menjadi manusia.

MENCOCOKKAN
Cocokkanlah gagasan di sebelah kiri dengan istilah di sebelah kanan (tempatkanlah
huruf jawaban yang benar pada ruang kosong di sebelah pernyataan-pernyataan itu).
1. ______

Orang ini menulis The Origin of Species

A. Ardipithecus ramidus

2. ______

Terkadang disebut “mata rantai yang hilang”

B. Leakey

3. ______

Lapisan paling bawah dari tabel waktugeologi

C. Charles Darwin

4. ______

Catatan fosil cocok sepenuhnya dengan model D. Lucy
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ini
5. ______

Diberi tanggal 4,4 juta tahun

E. Bentuk-bentuk transisi

6. ______

Julukan yang diberikan kepada Australopithecus F. Aegyptopithecus zeuxis
afarensis

7. ______

Keluarga pemburu fosil yang terkenal di Afrika

F. Strata Prekambrian

8. ______

Apa yang Richard Leakey sebut “kera pertama F. Model penciptaan
yang muncul dari keturunan monyet Dunia
Lama”

MENCOCOKKAN
Cocokkanlah gagasan di sebelah kiri dengan istilah di sebelah kanan (tempatkanlah huruf
jawaban yang benar pada ruang kosong di sebelah pernyataan-pernyataan itu).
Orang ini menjadi ateis setelah saudarinya mati A. Bermanfaat
1.

karena leukimia dan ayahnya bunuh diri

______
2.

Menutupi gunung tertinggi langit setinggi 15 B. Yesus

______

hasta

3.

Kadang-kadang penderitaan dapat

______

C. Segala mata air samudera raya

4.

Ia menderita dan mati untuk menyelamatkan kita D. Air Bah Global

______

dari dosa-dosa kita

5.

Salah satu sumber Air Bah

E. Ted Turner

______
6.

Menjadi pahit terhadap Allah pada 1896 setelah F. Mark Twain

______

kematian anak perempuan kesayangannya, Suzy
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