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PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul Analisis

Pertanyaan Dan Strategi Bertanya Konsep Keanekaragaman Hayati Pada

Buku Pelajaran Bioiogi Sekolah Menengah Umum " mi beserta seluruh isinya

adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penj.plakan atau

pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam

masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi

yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian temyata ditemukan adanya

pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap
keaslian karya saya.

Bandung, Januari2001
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KATA PENGANTAR

Penelitian tentang peilanyaan pada buku-buku pelajaran Biologi SMU

yang beredar antara tahun 1997-1999 belum ada yang melakukan. Mengetahui

pola pertanyaan yang dikembangkan oleh penulis buku dalam menyajikan konsep

dirasakan penting, karena strategi bertanya dan jenis pertanyaan yang digunakan

dapat mcmpengaruhi aktivitas mental, minat dan motivasi pembaca untuk

mempelajari lebih lanjut konsep yang disajikan tersebut. Oleh karena itu penulis

merasa perlu melakukan penelitian ini Hasilnya diharapkan dapat berguna bagi

penulis buku pelajaran dalam meningkatkan kualitas penyajian mated pada buku

pelajaran dan tentunya juga bagi pengguna buku tersebut dalam upayanya

meningkatkan pemahaman terhadap konsep yang dipelajari tersebut.

Penelitian yang berjudul '̂ Analisis Pertanyaan Dan Strategi Bertanya

Konsep Keanekaragaman Hayati Pada Buku Pelajaran Biologi Sekolah Menengah

Umum " terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Bab 1 berisi pendahuluan

yang membicarakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian dan penjelasan istilah. Bab 11 berisi tinjauan pustaka yang

membahas keterampilan bertanya dalam penyajian materi pada buku pelajaran,

termasuk di dalamnya: peranan buku pelajaran dalam proses belajar dan

pemahaman konsep, peranan pertanyaan dalam pembelajaran, strategi bertanya,

klasifikasi pertanyaan dan tinjauan materi Keanekaragaman Hayati. Bab III

menyangkut metodologi penelitian yang terdin dari metode penelitian, prosedur

pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV berisi hasil analisis data,



temuan penelitian dan pembahasan. Bab V mengemukakan kesimpulan penelitian

dan rekomendasi.

Laporan hasil penelitian ini, semoga dapat menambah wawasan dan

bermanfaat bagi penulis serta menjadi sumbangan yang cukup berarti bagi dunia

pendidikan. Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa membuka jalan bagi

peningkatan mutu pendidikan dalam upaya mendapatkan ndloNya. Amin.

Bandung, Januari 2001

Penulis
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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan karunia, rahmat dan lindunganNya, karena dengan Qudrot dan

IrodahNya penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan. Berkat petunjuk dan

bimbingan dari para pembimbing serta dorongan dan bantuan dari berbagai

pihak, maka kesulitan dan rintangan yang menghadang satu per satu dapat diatasi.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati yang tulus dan rasa syukur yang

mendalam, perkenankanlah dalam kesempatan ini saya menghaturkan ungkapan

terimakasih kepada semuapihakyangterlibat secara langsung maupun tidak.

Ungkapan terima kasih yang tulus pertama-tama disampaikan kepada Ibu

Dr. Nuryani Rustaman, M.Pd dan Ibu Dr. Sri Redjeki, M.Pd selaku pembimbing.

Perhatian, kesabaran dan keikhlasan yang ditunjukkan beliau berdua telah

memberikan dorongan, semangat dan harapan yang tadinya hampir sirna, sampai

akhirnya tesis ini dapat terwujud. Bimbingan yang beliau berdua benkan selama

penyusunan tesis ini sangat memberikan arti yang mendalam. Untuk semua itu

saya menyampaikan rasa hormat serta penghargaan yang setingi-tingginya dan

terima kasih yang tulus.

Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Bapak

Prof.Dr.H. Achmad A. Hinduan, M.Sc selaku Ketua Program Studi Pendidikan

IPA Program Pascasarjana UPI, Bapak Prof. Dr.H Abdul Azis Wahab, M.A

selaku Direktur Program Pascasarjana UPI beserta staf, dan seluruh dosen PPs

UPI yang telah memberikan fasilitas, motivasi, dukungan, wawasan dan ilmu

selama penulis mengikuti pendidikan di PPs UPI.
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Terima kasih yang tulus ditujukan kepada Departemen Agama Rl dan

Yayasan Mafikibb yang telah berkenan memberikan beasiswa selama penulis

mengikuti Pendidikan di PPs UPI.

Kepada kedua orangtua tercinta H. Moh. Ilyas Ruhiat dan Hj. Dedeh

Fuadah, ananda sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan penghargaan

yang tiada terhingga atas kasih sayang, perhatian, didikan, bimbingan serta doa

restu yang diberikan. Semoga beliau berdua senatiasa berada dalam

lindunganNya.

Kepada Dra. HN. Ida Nurhalida, M.Pd dan Drs. Harun Harosid, M.Pd

yang tanpa bosan senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis

untuk segera menyelesaikan tesis ini, secara khusus penulis menyampaikan

terimakasih yang tulus atas segala bantuan yang diberikan. Semoga Allah

memberikan balasan yang lebih baik.

Ucapan tenma kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada

suami tercinta Jajang Rudi Haman yang telah banyak berkorban, dan dengan

ikhlas memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.

Juga teruntuk anak-anak yang terkasih Rifa, Bian dan Fahim, ibu

sampaikan permohonan maaf atas hilangnya hari-han milik kalian. Semoga kalian

menjadi anak shaleh dan senantiasa mendapat perlindunganNya. Khusus untuk

Bian semoga Allah Yang Maha Penyayang memberikan kesembuhan bagimu.

Amin.

Bandung, Januari 2001
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