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Revisi Taksonomi 
Pembelajaran Bloom 
Pertemuan 3-6 
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Jadwal Presentasi 

!  Pertemeuan 3 - Kelompok 1: Bab 1-2 

!  Pertemuan 4 -Kelompok 2: bab 3 

!  Pertemuan 5 - Kelompok 3 & 4 : bab 4  &  bab 5 

!  Pertemuan 6 - Kelompok 6: bab 8 

Ujian Tengah Semester [Bahan: 1) Permendiknas 
2006-2007, permendikbud 2013 terkait perubahan 
kurikulum 2013. 2) Buku Kratwohl & Anderson, 
2010. Terjemahan] 
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Pertemuan 3. 
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Bab 1: Q & A 

!  #1. Apakah kita 
memerlukan tujuan?  

!  #2. Apakah kita 
membutuhkan 
taksonomi 
pembelajaran? 
Bukankan Pemerintah/
Asosiasi sudah 
membuat standar2? 

!  #3. Seperti apa itu 
taksonomi 
pembelajaran? 

!  #1. Ya, untuk memfokuskan 
perhatian dan tindakan. 

!  #2. Taksonomi pembelajaran 
menyajikan kerangka pikir 
untuk meningkatkan 
pemahaman, karena 
pembelajaran disajikan lebih 
sistematis. 

!  #3. Ingat taksonomi dalam 
biologi? 1. Ciri Pokok 2. 
Katagori kontimum.  OLD 
BLOOM TAXONOMY: hanya 1 
dimensi, THE NEW ONE: 2 
dimensi 
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Q & A 

Dimensi 
Pengetahuan 

Dimensi Kognitif 
Men
ging
at 

Memaham
i 

Mengaplik
asikan 

Menganali
sis 

Mengeval
uasi 

Mencipta 

Faktual 

Konseptual 

Prosedural 

Metakognitif 

!  Kata-
gori 
kon-
tinum 

!  Inter-
relasi 
antara 
dua di-
mensi 

!  #4. Contoh tujuan: Siswa mempelajari judul-judul karya 
besar para novelis Amerika Serikat dan Inggris 

!  Merah mengingat 

!  Biru pengetahuan faktual 

!  Menilai berdasarkan pada tujuan.  Tujuan dibuat dengan 
memperhatikan taksonomi bloom revisi. 

!  #4. Bagaimana 
memanfaatkan tabel 
taxonomi untuk 
membuat tujuan? 

!  #5. Refleksi Guru: 
Pembuat atau 
pelaksana 
kurikulum? 



+ Bab 2. Q & A 

!  #1. Bagaimana struktur 
tujuan? 

!  #2. Bagaimana spesifikasi 
tujuan? [V] - Fandi 

!  #3. Ada taksonomi bloom 
revisi, bagaimana 
perubahan rumusan tujuan 
pembelajaran? 

 

!  #1. Pahami perbedaan isi vs 
pengetahuan; perilaku vs proses 
kognitif. Why penulis cenderung 
menggunakan istilah pengetahuan dan 
proses kognitif? 

!  #2. Global, pendidikan, instruksional 
" Piramida [V] 

*tujuan mengarah pada assesment 

!  Standar (AS. Dibuat asosiasi profesi, 
Ind. Kemdikbud) – Tujuan Global. 
Tujuan Global diturunkan ke tujuan 
instruksional.  Contoh TG:  “Siswa 
memahami makna bilangan pecahan, 
campuran, dan desimal”.  Dijabarkan 
menjadi TI: 1) Siswa belajar 
menuliskan bil. Desimal dg bil. 
Pecahan, dan menulis bil. Pecahan 
dengan desimal. 2) Siswa dapat 
menuliskan bilangan pecahan yang 
senilai. 3) Siswa Belajar  menulis bil. 
Campuran dengan bil pecahan dan bil 
desimal yang senilai. 
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Q & A 

!  #4. masalah apa saja yang 
akan dihadapi ketika 
membuat tujuan? 

 

#4.  Spesifikasi:  Tujuan global 
telah dibuat secara spesifik.  
Insklusivitas: Tujuan yang sudah 
spesifik dibuat detail, apakah ini 
jadi tujuan individual bukan tujuan 
pembelajaran? 
Kaku: tujuan untuk mencapai hasil 
belajar 
Mempresentasikan proses belajar 
dan prestasi siswa? 
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“Guru tidak boleh sekedar menuliskan tujuan-tujuan 
tingkat rendah yang mudah dirumuskan, tetapi tak 

benar-benar merepresentasikan apa yang penting 
dipelajari siswa” (Anderson & Krathwohl, 2010)�
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Pertemuan 4. 
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Bab III. 
Q&A 

!  #1. Apa isi tabel 
taksonomi 
pembelajaran?  

!  #2. Untuk apa tabel 
taksonomi itu?  

!  #3. Untuk apa 
katagorisasi ini?  

!  #4. Bagaimana 
menggunakan tabel 
taksonomi?  

#1. Serangkaian definisi verbal dari 
pengetahuan & kognitif.  Halaman 42-45 
penting! 

#2. memudahkan melakukan katagorisasi 
tujuan pembelajaran.  

#3. Dengan katagorisasi dg mudah 
terlihat kerangka berpikir guru dalam 
integrasi antara aspek pengetahuan 
(materi) dan kognitif (siswa).  # 
keuntungan dari tabel taksonomi? 

#4. Tujuan – assesment & aktifitas 
pembelajaran hal 47 



+ #4. Penggunaan Tabel Taksonomi 
Pembelajaran 

Dimensi 
Pengetahuan 

                                  Dimensi Proses Kognitif 

1. 
Mengingat 

2. 
Memahami 

3. 
Meng-

aplikasikan 

4. 
Meng-
analisis 

5. 
Meng-

evaluasi 

6. 
Mencipta 

A.  
Pengetahuan 
Faktual 

B.  
Pengetahuan 
Konsep 

C.  
Pengetahuan 
Prosedural 

D.  
Pengetahuan 
Metakognitif 
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Lebih penting mendiskusikan tujuan, rencana 
pembelajaran, dan asesemen, daripada berdebat tentang 

ketepatan penempatan komponen pembelajaran pada 
Tabel Taksonomi [Andershon & Kartwohl, 2001:52]
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Pertemuan 5.  Dimensi 
Pengetahuan dan Kognitif 

Question 

!  #1.  Apa perbedaan 
antara pengetahuan 
faktual dan konseptual? 

!  #2Mengapa memasukan 
pengetahuan 
metakognitif? 

!  #3.  Hasil belajar: tiada 
aktifitas belajar/just read, 
menghapal, bermakna.  
Apa maksudnya dan 
relevansinya dengan 
dimensi kognitif? 

Answer 

!  #1.  halaman 62-63 

!  #2. halaman 64-67 

!  #3. halaman 96-97 
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Dimensi Pengetahuan 

Dimensi 
Pengetahuan  

Penjelasan Contoh dalam biologi 

Faktual Pengetahuan terminologi Sel 
Avertebrata, Vertebrata, dll 

Pengetahuan lebih rinci dan 
spesifik 

Jenis-jenis hewan termasuk 
avertebrata, vertebrata, organel-
organel dalam sel. 

Konseptual Klasifikasi dan katagori Taksonomi 

Prinsip dan generalisasi Prinsip Mendel 

Teori, model, dan struktur Teori Sel, Teori Evolusi 
Model DNA 

Prosedural Keterampilan tertentu Keterampilan ilmiah, keterampilan 
proses sains 
 

Pengetahuan teknik/metode Prosedur metode ilmiah 

Pengetahuan tentang prosedur Prosedur melakukan analisis data, 
melakukan pengamatan 
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Dimensi 
Pengetahua
n 

Penjelasan Contoh 

Metagoknitif Pengetahuan 
tentang 
strategi 

Untuk menghapal nama-nama 
latin tanaman – menggunakan 
strategi apa? 

Pengetahuan 
tugas kognitif 
(kontekstual 
dan 
kondisional) 

Kapan dan dimana menghapal 
dengan strategi itu digunakan? 
*khusus untuk tanaman? 
Bagaimana kalau ketemu nama 
hewan? Mikroba? Dll.  Untuk 
nama latin lain bagaimana? 
*nama dan fungsi organel?  

Pengetahan 
diri 

Apa yang sudah saya ketahui 
tentang sel. 
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Dimensi Kognitif 

!  Lihat halaman 100-102 

Proses Kognitif Katagori 
dan nama 
lain 

Definisi 
dan 
contoh 

Contoh 
tujuan 
pendidikan 
& assesmen 

Format 
Assesment 

Mengingat 

Memahami 

Mengaplikasikan 

Menganalisis 

Mengevaluasi 

Mencipta 
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Tugas Ind 

No Kompetensi 
Dasar 
Permendikb
ud No 69 
tahun 2013 

TT Tujauan 
Pem-
belajaran 

TT Teknik 
penilaian 

Format assement 
(Contoh) 


