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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Berpikir Kritis 

Dalam beberapa tahun terakhir berpikir kritis telah menjadi 

suatu istilah yang sangat popular dalam dunia pendidikan. Karena 

banyak alasan, para pendidikmenjadi lebih tertarik mengajarkan 

keterampilan-keterampilan berpikir dengan berbagai corak daripada 

mengajarkan informasi atau isi.  

Menurut  Ennis (Bruning 2012) menyatakan bahwa berpikir 

kritis adalah: 

Pemecahan masalah yang lebih kompleks dan menuntut pola 

yang lebih tinggi. Dalam bahasan di atas, telah dikemukakan 

beberapa macam berpikir kritis seperti berpikir konvergen dan 

berpikir divergen, berpikir analitis, berpikir kreatif. Berpikir 

kritis merupakan salah satu bentuk di antara berbagai jenis 

berpikir. Berpikir kritis lebih banyak berada dalam kendali otak 

kiri dengan fokus pada menganalisis dan mengembangkan 

berbagai kemungkinan dari masalah yang dihadapi. 

 

Fisher, Alec (2008:13) mengemukakan bahwa “Berpikir kritis 

adalah aktivitas terampil, yang bisa dilakukan dengan lebih baik atau 

sebaliknya, dan pemikiran kritis yang baik akan memenuhi beragam 

standar intelektual, seperti kejelasan, relevansi, kecukupan, koherensi, 

dan lain-lain”. Sedangkan Surya, Mohamad (2015:124) menyatakan 

bahwa “Berpikir kritis yaitu berpikir untuk: 1) membandingkan dan 

mempertentangkan berbagai gagasan; 2) memperbaiki dan 
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memperhalus; 3) bertanya dan verifikasi 4) menyaring, memilih, dan 

mendukung gagasan; 5) membuat keputusan dan timbangan; 6) 

menyediakan landasan untuk suatu tindakan. Sejalan dengan pendapat 

di atas Abidin (2016:171) menyatakan bahwa “Berpikir kritis adalah 

keterampilan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh siswa, namun 

sering diabaikan dalam pembelajaran tradisional.  

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

berpikir kritis adalah cara berpikir kognitif tingkat tinggi untuk 

meyakini suatu masalah secara kritis dan membuat suatu keputusan 

yang didukung oleh suatu informasi tertentu sehingga siswa dapat 

mengembangkan pola-pola berpikirnya, argumen-argumen, dalam 

berpikir kritis siswa mampu menciptakan ilmu atau gagasan baru dan 

bukan sebagai konsumen pengetahuan saja. 

b. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan keterampilan 

berpikir kritis siswa maka harus diperhatikan beberapa indikator dari 

kemampuan berpikir kritis, Menurut Ennis dalam Tawil, Muh dan 

Liliasari (2013:8), adapun indikator keterampilan berpikir kritis 

meliputi: 

Dibagi menjadi 5 kelompok yaitu 1) memberikan penjelasan 

sederhana (elementary clarification). 2) membangun keterampilan dasar 

(basic support). 3) membuat inferensi (inferring). 4) memberikan 
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penjelasan lebih lanjut (advanced clarification). 5) mengatur strategi 

dan taktik (strategies and tactics).  

Dari kemampuan berpikir kritis di atas, diuraikan dengan kata-

kata oprasional (Tabel 2.1) 

Tabel 2.1 

Proses dan Kata-kata Oprasional Berpikir Kritis 

 

Indikator Kata-kata oprasional Teori 

1. Memberikan 

penjelasan  

Sederhana 

menganalisis pernyataan, mengajukan 

dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

Ennis 

(1980) 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar 

menilai kredibilitas suatu sumber, 

meneliti, dan menilai hasil penelitian 

 

3. Menyimpulkan 

mereduksi dan menilai reduksi, 

menginduksi dan menilai induksi, dan 

menilai penilaian yangberharga 

4. Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

mengidentifikasi istilah, menilai 

definisi, dan mengidentifikasi asumsi 

5. Strategi dan 

Taktik 

memutuskan sebuah tindakan, 

berinteraksi dengan orang lain 

Sumber: Garrison (Tawil, Muh dan Liliasari. 2013:9) 

2. Model Discovery Learning 

a. Pengertian Model Discovery Learning 

Menurut Hosnan (2014:282) bahwa “discovery learning adalah 

suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan 

menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh 

akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan 

siswa”. 

Menurut Bell (1978) (Hosnan, 2014:281) mengemukakan 

“Belajar penemuan adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari siswa 
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memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasikan informasi 

sehingga ia menemukan informasi baru”. Kemudian Wilcox, (Hosnan, 

2014:281) menyatakan: 

Dalam  pembelajaran dengan penemuan, siswa didorong untuk 

belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru 

mendorong peserta didik untuk memiliki pengalaman dan 

melakukan percobaan yang memungkinkan mereka 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas Jerome Bruner (Hosnan, 

2014:281) menyatakan bahwa “discovery learning adalah metode 

belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan 

menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh 

pengalaman dan di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari 

dengan suatu bentuk akhir”. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

model discovey learning merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga 

peserta didik dapat menemukan sendiri konsep-konsep dari 

pembelajaran tersebut. 

b. Langkah-langkah Model Discovery Learning 

Untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

model discovery learning terdapat beberapa langkah-langkah yang 

harus diperhatikan. Markaban (Hosnan, 2014:285) menjelaskan bahwa 

tahapan-tahapan dalam menggunakan model discovery learning adalah:  



14 

 

1) merumuskan masalah yang akan diberikan kepada peserta 

didik dengan data secukupnya. 

2) dari data yang diberikan oleh guru, peserta didik menyusun, 

memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. 

3) peserta didik menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil 

analisis yang dilakukanya. 

4) apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran prakiraan 

tersebut, maka peserta didik menyusunya. 

5) sesudah peserta didik menemukan apa yang dicari, 

hendaknya guru menyediakan soal latihan untuk memeriksa 

apakah hasil penemuan itu benar. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Discovery Learning 

 
Model discovery learning terdapat beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Hosnan (2014:288), kelebihan model discovery 

learning sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keterampila 

2) Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan 

masalah (problem solving). 

3) Pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat 

pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, 

dan transfer. 

4) Strategi ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan 

cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. 

5) Menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya 

sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

6) Strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat 

konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja 

sama dengan yang lainnya. 

7) Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama 

aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan, guru pun 

dapat bertindak sebagai peserta didik, dan sebagai peneliti di 

dalam situasi diskusi. 

8) Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih 

baik. 

9) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada 

situasi proses belajar yang baru. 
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Sedangkan kelemahan model discovery learning menurut 

Hosnan (2014:287) sebagai berikut: 

1) Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya 

kesalahpahaman antara guru dengan siswa. 

2) Menyita waktu banyak. Menyita pekerjaan guru. 

3) Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. 

4) Tidak berlaku untuk semua topik. 

5) Berkenaan dengan waktu, startegi discovery learning 

membutuhkan waktu yang lama daripada ekspositori. 

6) Kemampuan berpikir rasionalsiswa ada yang masih terbatas. 

7) Kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas, terlalu 

cepatpada suatu kesimpulan. 

8) Faktor kebudayaan atau kebiasaan yang masih menggunakan 

pola pembelajaran lama. 

 

3. Deskripsi Materi Keanekaragaman Hayati 

a. Pengertian Keanekaragaman Hayati 

 

Minat masyarakat umum untuk melindungi 

keanekaragaman hayati di dunia semkin meningkat dalam beberapa 

dekade belakangan ini. Baik ilmuwan maupun masyarakat umum 

kini memahami bahwa kita hidup dalam periode pemusnahan 

keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keanekaragaman hayati 

tersebut melibatkan komunitas biologi yang kompleks, dan dalam 

tiap spesies terdapat pula variasi genetik yang sangat kaya. Jutaan 

tahun diperlukan untuk membentuk komunitasnbiologi yang ada di 

dunia, tremasuk hutan tropika humida, terumbu karang, hutan tua 

di daerah iklim sejuk (temperate old-growth forest) , padang rumut. 

Namun semuanya sedang mengalami kerusakan parah akibat ulah 

manusia. Ribuan bahkan puluhan ribu spesies akan punah dalam 

beberapa dekade ke depan. Menurut Indrawan, et.al., (2007:15) 
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menyatakan bahwa “Keanekaragaman hayati adalah pusat dari 

biologikonservasi, tetapi frase “keanekaragaman hayati” (secara 

singkat biodiversitas) dapat mempunyai arti berbeda”.  Sedangkan 

menurut Worldlife Fund 1989 dalam Indrawan, et.al., (2007:15) 

mendefinisikan bahwa “ Keanekaragaman hayati sebagai jutaan 

tumbuhan,  hewan, dan mikroorganisme, termasuk gen yang 

mereka miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bantu menjadi 

lingkungan hidup”. 

b. Tingkat Keanekaragaman Hayati 

1) Keanekaragaman Spesies 

Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang 

ditemukan di bumi di mana spesies tersebut mempunyai ciri-ciri 

tertentu yang dapat membedakan dari spesies satu dengan 

spesies lainnya yang mempunyai persamaan  dan mampu saling 

kawindengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang 

fertil (subur) untuk melanjutkan keturunan  generasinya gambar 

(Gambar 2.1 ), seperti yang diuraikan oleh Indrawan, et.al., 

(20017:16-18) menyatakan bahwa : 

Keanekaragaman spesies mencakup seluruh yang 

ditemukan di bumi, termasuk bakteri dan protistas serta 

spesies dari kingdom bersel banyak ( tumbuhan, jamur, 

hewan, yang bersel banyak atau multiseluler, spesies 

dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang 

menunjukan beberapa karakteristik penting berbeda dari 

kelompok-kelompok lain baik secara morfologi, fisiologi 

atau biokimia. 
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(1)            (2)    

 Gambar 2.1 

       Keanekaragaman Spesies 
 

Gambar 2.1 adalah contoh keanekaragaman hayati 

tingkat spesies atau jenis yaitu kucing dengan harimau yang 

merupakan variasi genetik pada tingkat jenis (genus) makhluk 

hidup, variasi ini disebabkan karena adanya rekombinasi 

(percampuran) gen-gen jenis tersebut sehingga melahirkan 

variasi yang lebih beragam. 

Menurut Tautz ( Indrawan, et.al., 2007:16) juga 

mengemukakan bahwa spesies itu sendiri : 

Sebagai sekelompok individu yang menunjukan beberapa 

karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok 

lain baik secara morfologi, fisiologi atau biokimia (secara 

morfrologi). Sedangkan yang kedua spesies diartikan 

sebagai sekelompok individu-individu yang berpotensi 

untuk berbiak dengan sesama mereka di alam, dan tidak 

dapat berbiak dari individu-individu dari spesies lain. 

 

2) Keanekaragaman genetik 

Keanekaragaman genetik adalah suatu tingkatan 

biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik 
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dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh 

permukaan bumi yang dapat didiam (Gambar 2.2), sebagai mana 

pendapat menurut Indrawan, et.al., (2007: 23) menyatakan 

bahwa keanekaragaman genetik: 

Keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik 

dalam satu spesies baik di antara populasi-populasi yang 

terpisah secara geografik maupun di antara satu dengan 

yang lainnya, variasi genetik timbul karena setiap 

individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas, 

variasi genetik bertambah ketika keturunan menerima 

kombinasi unik gen dan kromosom dari induknya 

melalui rekombinasi gen yang terjadi melalui reproduksi 

seksual.  

 

 

 

 

 

 

 (1)            (2)    

Gambar 2.2 

     Keanekaragaman Genetik 

Gambar 2.2 adalah gambar keanekaragaman hayati 

tingkat gen di mana keanekaragaman ini makluk hidup tersusun 

atau unit satuan terkecil yang disebut sel, di manna inti sel 

terdapat materi pembawa sifat yang disebut gen, setiap individu 

memiliki jumlah dan variasi susunan gen yang berbeda namun 

bahan penyusunnya sama jadi dapat dilihat dari perbedaan ciri 

makhluk hidup dalam satu spesies. 
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3) Keanekaragaman Komunitas 

Cambell (2008:379) mengemukakan bahwa “sekelompok 

populasi spesies yang berbeda yang hidup cukup dekat hingga 

bisa berinteraksi disebut komunitas” sedangkan menurut 

Indrawan, et.al., (2007:15) menyatakan bahwa “Keanekaragaman 

ekosistem merupakan komunitas biologi yang berbeda serta 

asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing”.  

Menurut Indrawan, et.al., (2007:26) mendefinisikan 

bahwa:  

Komunitas itu beragam, dan keanekaragaman ini jelas 

terlihat bahkan dapaskal bentang alam, ketika kita 

mendaki gunung misalnya, struktur vegetasi dan 

berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang ada akan 

kelihatan berubah secara bertahap dari hutan tinggi 

hingga hutan lumut dan kemudian alpin yang dingin, 

hingga puncak gunung berbatu. 
 

4) Keanekaragaman Hayati Di Indonesia 

Indonesia yang terletak di daerah tropika yang iklimnya 

stabil sepanjang tahun menyebabkan terbentuknya habitat dan 

relung yang banyak dibanding dengan bioma lainnya. Berbagai 

aspek geografi kepulauan seperti ukuran pulau, ketinggian, 

habitat, dan lokasi geografi berpengaruh terhadap kekayaan 

spesies dan tingkat endemisme di Indonesia. Dan dapat di 

uraikan sebagai berikut : 

a) Pengaruh ukuran dan isolasi pulau-pulau 
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MacArthur dan Wilson 1967 (Indrawan, et.al., 

2007:441) meyatakan bahwa: 

Jumlah spesies yang terdapat pada suatu pulau akan 

ditentukan oleh luas pulau, pulau yang berukuran 

sepuluh kali lebih besar cenderung akan mempunyai 

spesies dua kali lebih banyak, selanjutnya jumlah 

spesies yang bertahan dalam suatu pulau ditentukan 

pula oleh angka imbang antara rata-rata laju 

kepunahan setempat dengan lajuimigrasi (ke dalam 

pulau tersebut). 

 

Indrawan, et.al., (2007:441) menyatakan bahwa:  

Ukuran pulau juga akan mempengaruhi tingkat 

endemisme setempat,pulau-pulau besar mempunyai 

jumlah spesies dengan tingkat endemisme yang jauh 

lebih tinggi, walaupun kaitan (atau korelasinya) tidak 

begitu tampak seperti halnya kaitan antara ukuran 

pulau dan kekayaan spesies”. 

 

b) Pengaruh ketinggian habitat 

Indrawan, et.al., (2007:442) menyatakan bahwa 

“Ketinggian dari permukaanlaut (altitude) sering 

mempengaruhi penampakan serta komposisi komunitas 

secara jelas,pada dataran rendah, komposisi komunitas lebih 

kompleks dan keanekaragaman hayati lebih tinggi dibanding 

dengan dataran tinggi”. 

c) Pengaruh geografi 

Indonesia merupakan dua wilayah biogeografi utama, 

yaitu Oriental dan Aaustralia. Indrawan, et.al., (2007:442) 

menyatakan bahwa: 
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Daerah Wallace yaitu Maluku, Sulawesi, dan pulau-

pulau Nusa Tenggara tidak mempunyai hubungan 

daratan dengann benua lainnya”, daerah ini memiliki 

biota yang merupakan perpaduan antara biota Asia 

dan Australia, dari segi kekayaan jenis, maka flora 

dan fauna Wallace miskin spesies, namun mereka 

banyak memiliki spesies yang tidak terdapat di 

tempatlain maupun di dunia, sehingga dikatakan 

memliki tingkat endemisme yang tinggi. 

 

Hal di atas sesuai dengan pendapat Kusmana., et.a.,l 

(2015:1) menyatakan bahwa persebaran flora (begitu pula 

fauna) di Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu:  

Flora Dataran Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, dan Bali. Flora di pulau-pulau tersebut 

berada di bawah pengaruh flora Asia ka-rena ciri-

cirinya mirip dengan ciri-ciri flora benua Asia, disebut 

juga flora Asiatis yang didominasi oleh jenis 

tumbuhan berhabitus pohon dari suku 

Dipterocarpaceae, flora dataran sahul yang meliputi 

Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora di 

pulau-pulau tersebut berada di bawah pengaruh benua 

Australia, biasa disebut flora Australis yang 

didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus 

pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae, flora 

daerah peralihan (Daerah Wallace) yang meliputi 

Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara yang berada di 

bawah pengaruh benua Asia dan Australia, yang mana 

jenis tumbuhan berhabitus pohonnya didominasi oleh 

jenis dari suku Arau-cariaceae, Myrtaceae, dan 

Verbenaceae. 

 

5) Ancaman Bagi Keanekaragaman Hayati 

Suatu lingkungan yang sehat memiliki nilai ekonomi, 

keindahan dan etika yang snagat tinggi. Memelihara suatu 

lingkungan yang sehat berarti menjaga semua komponennya 



22 

 

dalam keadaan baik ekosistem, komunitas, spesies, populasi dan 

variasi genetik. Untuk setiap komponen itu, ancaman awal pun 

dapat mengakibatkan kehilangan total. Komunitas biologi dapat 

terganggu, menyempit, dan berkurang nilai baginya.  

Cincotta fan Engelman (2000)  dalam Indrawan, et. al., 

(2007:105) menyatakan bahwa: 

Manusia memanfaatkan sumber daya alam seperti kayu 

bakar, daging hewan liar, dan tumbuhan liar, manusia 

juga mengkonversi banyak habitat alami menjadi tanah 

pertanian atau tempat tinggal, pemanfaatan sumber daya 

tak terelakkan, sehingga penambahan populasi manusia 

berperan besar bagi kepunahan keanekaragaman hayati. 

 

Hal di atas sesuai dengan pendapat Indrawan, et.al., 

(2007:103) menyatakan bahwa ancaman keanekaragaman hayati 

disebabkan oleh: 

Kerusakan besar akibat ulah manusia telah mengubah, 

mendegradasi, dan merusak bentang alam dalam skala 

luas, kerusakan habitat mendorong spesies dan bahkan 

seluruh komunitas menuju ambang kepunahan, ancaman 

utama pada keanekaragaman hayati adalah kerusakan 

habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat (populasi), 

perubahan iklim global, pemanfaatan spesies yang 

berlebihan untuk kepentingan manusia, invasi spesies-

spesies asing dan meningkatnya penyebaran penyakit 

serta sinergi dari faktor-faktor tersebut. 

Davey 1998 (Indrawan, et.al., (2007:294) menyatakan 

pembagian kawasan konservasi terdiri beberapa kelompok: 

a) Cagar alam murni (strict nature reserves)besserta 

daerah habitat alami (wilderness areas) yang 

merupakan kawasan-kawasan yang melindungibiota 

dan proses alami dalam keadaan (relatif) utuh. 
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b) Taman nasional merupakan wilayah luas dengan 

keindahan alam dan pemandangan yang khas, serta 

sangat penting untuk tujuan ilmiah, pendidik, dan 

reaksi, baik dalam skala nasional ataupun 

internasional. 

c) Monumen-monumen nasional dan bentuakan-

bentukan alam (landmarks) merupakan kawasan 

alami yang berukuran relatif kecil yang bertujuan 

untuk melestarikan suatu keutuhan biologi, geologi 

atau kebudayaan yang bersifat khusus dan menarik. 

d) Suaka alam dan cagar alam yang dikelola 

Serupa dengan cagar alam murini, namun pada kedua 

kawasan ini masih diperbolehkan campur tangan 

manusia, untuk mempertahankan ciri-ciri komunitas 

yang khas dan mendukung spesies tertentu. 

e) Bentang alam darat dan laut yang di lindungi 

Dalam kawasan ini diwujudkan dan diterapkan 

harmonisasi manusia dan lingkungan. 

f) Kawasan yang dilindungi dengan sumber daya alam 

yang dikelola 

g) Kawasan yang memungkinkan pemnfaatan sumber 

daya secara berkelanjutan termasuk, air, satwa liar, 

penggembalaan ternak,kayu, wisata, dan 

pemancingan, di mana semuanya dilakukan dengan 

memperhatikan berbagai aspek pelestarian dan 

berkelanjutan keanekaragaman hayati. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan Sastri 

Novayani, Bq. Asma Nudifa, dan Ratna Azizah Mashani dengan judul 

“Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Keterampilan Berpikir Kritis 

Siswa SMP Pada di SMPN 4 Praya Tengah tahun pelajaran 2014/2015”. 

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan model 

discovery learning dapat memberikan pengaruh yang signifikn terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 
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Adapun penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Isatun Nasikhah dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran 

Discovery Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik di 

Kelas X Pada di SMAN 1 Kasihan”. Berdasarkan penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa setelah menggunaan model discovery laerning  terjadi 

peningkatan yang signifikan dalam pencepaian keterampilan berpikir kritis 

peserta didik. 

C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan berpikir kritis adalah adalah suatu keterampilan 

mengevaluasi berbagai konsep yang dibuat oleh orang lain sehingga mampu 

membuat berbagai kosep serta gagasan-gagasan baru dalam ilmu 

pengetahuan. Seseorang yang berpikir kritis akan cenderung membuat 

kesimpulan atas sebuah informasi yang masih belum jelas dan membuat 

keputusan berdasarkan alasan yang benar. 

Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

atau menerapakan ide-ide dan mengajak peserta didik agar menyadari dengan 

sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar namun 

dalam hal ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra 

terhadap peserta didik agar pembelajaran sesuai degan apa yang diharapkan  

dan peserta didik mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Oleh 

karena itu, agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif, serta dapat 

meningkatkan keteranpilan berpikir kritis khusunya materi keanekaragaman 
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hayati, maka pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan model 

discovery learning. 

Model discovery learning merupakan model pembelajaran  penemuan 

yang melibatkan peserta didik dalam setiap tahapan-tahapan kegiatan 

pembelajarannya sehingga peserta didik tersebut akan dapat belajar secara 

aktif ,menemukan hal baru, gagasan-gagasan penting dalam ilmu 

pengetahuan serta dapat menemukan masalah sendiri dan menganalasisnya 

serta mencoba memecahkan masalah yang dihadapi dan pada tahap akhirnya 

peserta didik akan mendapatkan pengalaman dan dapat mengingatnya dalam 

jangka panjang. 

Berdasarkan uraian di atas maka diduga, terdapat pengaruh model 

discovery learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi 

keanekaragaman hayati di kelas X SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya. 

D. Hipotesis 

H0 : tidak ada pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada materi keanekaragaman hayati di 

kelas X SMAN 1 Ciawi Tasikmalaya. 

Ha : ada pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada materi keanekaragaman hayati di 

kelas X SMAN 1 Ciawi Tasikmalaya. 

 


