


PENGERTIAN TUJUAN PEMBELAJARAN

 Tujuan pembelajaran adalah tahapan penting dalam merancang analisis kebutuhan 

 Tujuan pembelajaran merupakan pengikat aktivitas guru dan siswa

PENGERTIAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran adalah tahapan penting dalam merancang analisis kebutuhan 

Tujuan pembelajaran merupakan pengikat aktivitas guru dan siswa



ALASAN TUJUAN PEMBELAJARAN DIRUMUSKAN

Tujuan pembelajaran digunakan sebagai pedoman dan panduan  Tujuan pembelajaran digunakan sebagai pedoman dan panduan 
siswa

 Tujuan pembelajaran membantu guru dalam 

 Tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi 
proses pembelajaran

Tujuan pembelajaran sebagai kontrol menentukan batas kualitas  Tujuan pembelajaran sebagai kontrol menentukan batas kualitas 

ALASAN TUJUAN PEMBELAJARAN DIRUMUSKAN

pedoman dan panduan kegiatan belajar pedoman dan panduan kegiatan belajar 

Tujuan pembelajaran membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran

Tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan 

kontrol menentukan batas kualitas pembelajarankontrol menentukan batas kualitas pembelajaran



TUJUAN PEMBELAJARAN –TAKSONOMI PEMBELAJARAN 

 Untuk dapat merumuskan tujuan pembelajaran memerlukan Taksonomi Pembelajaran

 Taksonomi = alat yang mengklasifikasikan dan menunjukkan hubungan antara berbagai 
hal
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TUJUAN PEMBELAJARAN –TAKSONOMI PEMBELAJARAN 

 Salah satu bentuk taksonomi untuk mengambil keputusan tentang tujuan 
instruksional dan menilai hasil belajar adalah Taksonomi untuk Tujuan Pendidikan 
(Bloom) / Taxonomy of Educational Objectives 

 Revisi : Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing  Revisi : Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing 
mengajar dan menilai)

TAKSONOMI PEMBELAJARAN 
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TAXONOMY FOR LEARNING, TEACHING, AND ASSESING 
(TAKSONOMI UNTUK BELAJAR, MENGAJAR DAN MENILAI)

Evaluation(Evaluasi)Evaluation(Evaluasi)

Synthesis (Sintesis)

Analysis(Analisis)

Application (Penerapan)Application (Penerapan)

Comprehension (Pemahaman)

Knowledge (Pengetahuan)
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ANALISIS TAKSONOMI – 3 ASPEK

 Kognitif ( aspek intelektual/ berpikir/ nalar)

 Afektif (aspek emosional, perasaan, minat, sikap, kepatuhan moral)

 Psikomotorik (keterampilan yg melibatkan sistem syaraf dan otot serta psikis)

3 ASPEK

Kognitif ( aspek intelektual/ berpikir/ nalar)

Afektif (aspek emosional, perasaan, minat, sikap, kepatuhan moral)

Psikomotorik (keterampilan yg melibatkan sistem syaraf dan otot serta psikis)



1. KOGNITIF
No Kategori Kata Kerja Operasional

1 Pengetahuan (knowledge)/ C1 Menyebutkan, mengidentifikasi, menjelaskan, dst

2 Pemahaman (comprehension)/ C2 Mengkategorikan, membandingkan, menyimpulkan,  menjabarkan, 
merangkum, dll

3 Penerapan (application)/ C3 Mengklasifikasikan, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan, memproduksi, 
dll

4 Penguraian (analysis)/ C4 Menganalisis, mendiagnosis, menelaah, menguji, merasionalkan,4 Penguraian (analysis)/ C4 Menganalisis, mendiagnosis, menelaah, menguji, merasionalkan,

5 Memadukan (synthesis)/ C5 Mengumpulkan, merumuskan, menggabungkan, merekonstruksi, dll

6 Penilaian (evaluation)/ C6 Menilai, mengkritik, menafsirkan, membuktikan, merangkum, dll

Kata Kerja Operasional

Menyebutkan, mengidentifikasi, menjelaskan, dst

Mengkategorikan, membandingkan, menyimpulkan,  menjabarkan, 

Mengklasifikasikan, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan, memproduksi, 

Menganalisis, mendiagnosis, menelaah, menguji, merasionalkan, dllMenganalisis, mendiagnosis, menelaah, menguji, merasionalkan, dll

Mengumpulkan, merumuskan, menggabungkan, merekonstruksi, dll

Menilai, mengkritik, menafsirkan, membuktikan, merangkum, dll



2. AFEKTIF (ASPEK EMOSIONAL, MINAT, SIKAP, PERASAAN)

N Kategori Keterangan N
o

Kategori Keterangan 

1 Penerimaan 
(receiving/ 
attending)

Kesiapan menerima, kemauan menerima, 
mengkhususkan perhatian

2 Sambutan 
(responding)

Kesiapan menanggapi, kemauan menanggapi,
kepuasan menanggapi

3 Penilaian (valuing) Menerima, nilai menyeleksi nilai, komitmen3 Penilaian (valuing) Menerima, nilai menyeleksi nilai, komitmen

4 Pengorganisasian 
(organization)

Konseptualisasi nilai,  pengorganisasian 
sistem nilai

5 Karakterisasi 
(characterization)

Generalisasi, karakterisasi

2. AFEKTIF (ASPEK EMOSIONAL, MINAT, SIKAP, PERASAAN)

KKOKKO

Kesiapan menerima, kemauan menerima, Memilih, mempertanyakan, mematuhi, dll

Kesiapan menanggapi, kemauan menanggapi, Menjawab, mengajukan, menolak, dll

menyeleksi nilai, komitmen Mengasumsikan, meyakini, mengusulkan, dllmenyeleksi nilai, komitmen Mengasumsikan, meyakini, mengusulkan, dll

Konseptualisasi nilai,  pengorganisasian Menganut, mengklasifikasikan, mengelola, dll

Mengubah perilaku, menunjukkan, 
membuktikan, dll



3. PSIKOMOTORIK

N
o

Kategori Keterangan 
o

1 Kesiapan Kesediaan malatih diri tentang keterampilan ttt.
Mempersiapkan alat, menyesuaikan diri, menjawab pertanyaan

2 Meniru Kemampuan melakukan sesuatu seperti contoh

3 Membiasakan Melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contoh3 Membiasakan Melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contoh

4 Adaptasi Modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan

5 Menciptakan Mampu menciptakan suatu karya

diri tentang keterampilan ttt.
Mempersiapkan alat, menyesuaikan diri, menjawab pertanyaan

sesuatu seperti contoh

Melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contohMelakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contoh

Modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan

Mampu menciptakan suatu karya



TAKSONOMI BLOOM - REVISI

 MENGAPA?

 SILAHKAN DIPELAJARI DI RUMAH 





TAKSONOMI BLOOM - REVISI

 Khusus untuk aspek kognitif, terdapat revisi terkait dengan taksonomi Bloom karena 

 Bahwa setiap orang memiliki “modal/ kemampuan” yg sangat berpengaruh pd proses 
pendidikan

 Ada kebutuhan memadukan pengetahuan dan pemikiran Ada kebutuhan memadukan pengetahuan dan pemikiran
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Ada kebutuhan memadukan pengetahuan dan pemikiranAda kebutuhan memadukan pengetahuan dan pemikiran



TAKSONOMI BLOOM - REVISI

 Formula berpikir kritis selama ini : belajar tentang materi

 Yang diperlukan : bagaimana berpikir kritis dalam penggunaaan untuk memecahkan 
masalah yang saling berkaitan satu sama lain

 Keterampilan berpikir peserta didik dapat dilatih melalui kegiatan peserta didik dalam 
proses pembelajaranproses pembelajaran

Formula berpikir kritis selama ini : belajar tentang materi

Yang diperlukan : bagaimana berpikir kritis dalam penggunaaan untuk memecahkan 
masalah yang saling berkaitan satu sama lain

Keterampilan berpikir peserta didik dapat dilatih melalui kegiatan peserta didik dalam 



TAKSONOMI BLOOM - REVISI

 Khusus untuk aspek kognitif, terdapat revisi terkait dengan taksonomi Bloom karena 

 Ada kebutuhan memadukan pengetahuan dan pemikiran

 Perlu memahami kemampuan berpikir dalam 2 hal : Lower Order Thinking/ LOT 
(kemampuan berpikir tingkat rendah) dan Higher Order Thinking/ HOT (Higher 
Order Thinking).Order Thinking).

Khusus untuk aspek kognitif, terdapat revisi terkait dengan taksonomi Bloom karena 

Ada kebutuhan memadukan pengetahuan dan pemikiran

Perlu memahami kemampuan berpikir dalam 2 hal : Lower Order Thinking/ LOT 
(kemampuan berpikir tingkat rendah) dan Higher Order Thinking/ HOT (Higher 



TAKSONOMI BLOOM (REVISI) – ANDERSON & KRATHHWOHL

Penilaian 
Menciptakan Menciptakan 

(create) 

Memadukan 
Mengevaluasi 

(evaluate)

Penguraian 
(analyze)

Penerapan  Menerapkan (apply)Penerapan  Menerapkan (apply)

Pemahaman  Memahami/ Mengerti (understand)

Knowledge (pengetahuan) 

Mengingat (Remember)

ANDERSON & KRATHHWOHL
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1. KOGNITIF
No Kategori Kata Kerja Operasional

1 Mengingat (Remember) Mengenali (recognition ) dan memanggil kembali (recalling)
masa lampau yg dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah

2 Memahami/ Mengerti (Understand) Mengklasifikasikan

3 Menerapkan (apply) Menjalankan, melaksanakan,

4 Menganalisis (analyze) Mengorganiasikan

5 Mengevaluasi Mengecek, mengkritisi

6 Menciptakan Menggeneralisasi, memproduksi

Kata Kerja Operasional

Mengenali (recognition ) dan memanggil kembali (recalling) pengetahuan di 
masa lampau yg dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah

Mengklasifikasikan dan membandingkan

Menjalankan, melaksanakan, mengimplementasikan

Mengorganiasikan

Mengecek, mengkritisi

Menggeneralisasi, memproduksi



LATIHAN (1X2JP)
3.1 Memahami tinjauan Sosiologi dalam mengkaji

masyarakatmasyarakat

a.  Menjelaskan konsep kelompok sosial

b. Menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial

c. Menjelaskan proses terbentuknya kelompok sosial 

4.1 Melakukan kajian, pengamatan dan diskusi
menggunakan tinjauan Sosiologi

a. Menjelaskan konsep kelompok sosiala. Menjelaskan konsep kelompok sosial

b. Membandingkan ciri-ciri kelompok sosial

c. Menguraikan proses terbentuknya kelompok sosial 

mengkaji pengelompokkan sosial dalam

c. Menjelaskan proses terbentuknya kelompok sosial 

diskusi tentang pengelompokkan sosial dengan

ciri kelompok sosial

c. Menguraikan proses terbentuknya kelompok sosial 



LATIHAN (2X2JP)

3.1 Memahami tinjauan Sosiologi dalam mengkaji3.1 Memahami tinjauan Sosiologi dalam mengkaji

a.  Menjelaskan konsep kelompok sosial

b. Mendeskripsikan ciri kelompok sosial

c. Menjelaskan jenis kelompok sosial

d. Menjelaskan bentuk kelompok sosial dalam masyarakat

e. Mendeskripsikan masalah yang terjadi pada kelompok sosial

4.1 Melakukan kajian, pengamatan dan diskusi tentang
menggunakan tinjauan Sosiologi

a.  

mengkaji pengelompokkan sosial dalam masyarakatmengkaji pengelompokkan sosial dalam masyarakat

d. Menjelaskan bentuk kelompok sosial dalam masyarakat

e. Mendeskripsikan masalah yang terjadi pada kelompok sosial

tentang pengelompokkan sosial dengan



3.1 Memahami tinjauan Sosiologi dalam mengkaji

a.  Mengetahui konsep kelompok sosial

b. Memahami ciri kelompok sosial

c. Mngklasifikasikan jenis kelompok sosial

d. Menganalisis bentuk kelompok sosial dalam masyarakat

e. Mengindentifikasi masalah yang terjadi pada kelompok sosiale. Mengindentifikasi masalah yang terjadi pada kelompok sosial

4.1 Melakukan kajian, pengamatan dan diskusi tentang
menggunakan tinjauan Sosiologi

a. Mengetahui konsep kelompok sosial

b. Memahami ciri kelompok sosial

c. Mngklasifikasikan jenis kelompok sosialc. Mngklasifikasikan jenis kelompok sosial

d. Menganalisis bentuk kelompok sosial dalam masyarakat

e. Mengindentifikasi masalah yang terjadi pada kelompok sosial

mengkaji pengelompokkan sosial dalam masyarakat

d. Menganalisis bentuk kelompok sosial dalam masyarakat

e. Mengindentifikasi masalah yang terjadi pada kelompok sosiale. Mengindentifikasi masalah yang terjadi pada kelompok sosial

tentang pengelompokkan sosial dengan

d. Menganalisis bentuk kelompok sosial dalam masyarakat

e. Mengindentifikasi masalah yang terjadi pada kelompok sosial
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