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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengembangan Soal 

Berpikir Kritis pada Materi Virus dan Bakteri” ini adalah seppenuhnya karya 

saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya-

karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 

cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 

keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang 

dijatuhkan kepada saya abalia kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 

etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 

keaslian karya saya ini.  

 

 

Bandung,  Februari 2019 

Yang membuat pernyataan, 

 

Khairunnisa Abdurachman 

1402814 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, 

segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta, shalawat serta salam semoga 

selalu tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, 

para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Aamiin. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh siswa pada saat ini. Kemampuan berpikir kritis ini akan 

memudahkan siswa untuk memutuskan suatu keputusan berdasarkan informasi 

yang Ia peroleh. Hasil dari penelitian ini berupa soal yang valid dan reliabel 

mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi virus dan bakteri.  

Penulis mengakui bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik apabila 

tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, 

perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang 

sedalam-dalamnya kepada:  

1. Dr. H. Saefudin, M.Si. selaku Pembimbing I, atas waktu yang dicurahkan, 

segala ilmu, bimbingan, arahan, semangat, kesabaran, ketulusan dan motivasi 

yang diberikan dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT 

membalas dengan surga-Nya. Aamiin.   

2. Dr. Topik Hidayat, M.Si. selaku Pembimbing II, yang ditengah-tengah 

kesibukannya senantiasa memberikan perhatian, bimbingan, ilmu, motivasi 

dan kemudahan dalam proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT 

membalas dengan surga-Nya. Aamiin.   

3. Dr. Bambang Supriatno, M.Si. selaku ketua Program  Magister Pendidikan 

Biologi Sekolah Pascasarjana UPI, yang telah memfasilitasi dan memotivasi 

penulis untuk dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. 

4. Dr. Didik Priyandoko, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji yang telah memberikan motivasi dan saran yang bermanfaat dalam 

proses penyusunan tesis ini.  

5. Dr. Kusnadi, M.Si. selaku dosen ahli yang melakukan penilaian (judgment) 

instrumen soal berpikir kritis, sekaligus sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan saran yang bermanfaat dalam proses penyusunan tesis ini.    

6. Dr. Yayan Sanjaya, M.Si. selaku sekretaris Program  Magister Pendidikan 

Biologi Sekolah Pascasarjana UPI, yang telah memotivasi penulis dan 

membantu dalam pengurusan administrasi tesis ini. 

7. Seluruh dosen Program  Magister Pendidikan Biologi Sekolah Pascasarjana 

UPI, yang telah mencurahkan setiap ilmunya pada penulis. 
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8. Staf dan Laboran Program  Magister Pendidikan Biologi Sekolah Pascasarjana 

UPI, yang telah membantu penulis saat perkuliahan. 

9. Guru-guru Biologi dan siwa-siswi kelas X konsetrasi IPA di SMA Negeri 11 

Bandung, SMA Negeri 07 Bandung, SMA Negeri 16 Bandung. Terima kasih 

telah tulus dan ikhlas membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. 

10. Rekan-rekan Program  Magister Pendidikan Biologi Sekolah Pascasarjana UPI 

2014 yang saling menyemangati dan berjuang bersama sampai akhir (Ayu 

Meiza Ite, S.Pd & Dede Abdul Mujid, S.Pd). 

Kepada suami, keempat orang tua dan keluarga besar yang telah memberi 

ridho, dukungan, perhatian, cinta yang tulus serta tanpa henti mendo`akan untuk 

kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan tesis ini. Rekan-rekan 

seperjuangan, semoga tetap istiqomah dalam jalan yang sudah dipilih. 

Ucapan  terima kasih dan penghargaan disampaikan pula kepada berbagai 

pihak terkait yang idak dapat disebutkan satu-persatu. Akhirnya, penulis hanya 

berdo`a semoga kebaikan yang telah diberikan pihak terkait mendapat balasan 

yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin. 

Semoga laporan tesis ini dapat memberikan mabfaat yang berarti dalam 

meningkatkan dunia pendidikan Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam 

pembuatan, penyusunan, dan penyajian materi laporan tesis ini belum dapat 

memenuhi seluruh harapan. Oleh jarena itu, perbaikan dan masukan untuk 

penyempurnaan laporan ini di waktu yang akan datang akan sangat diharapkan.  

 

Bandung,  Februari 2019 
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