
Taksonomi
Perilaku

Kemampuan Internal Kata-kata Kerja Operasional

C1 Pengetahuan Mengatahui.............
Misalnya: istilah, kata
benda,
kata kerja

1.mengidentifikasikan
(2) menyebutkan
(3) menunjukkan
(4) memberi nama
(5) menyusun daftar
(6) mengarisbawahi
(7) menjodohkan
(8) memilih
(9) memberikan defenisi
(10) menyatakan

C2 Pemahaman Menerjemahkan
Menafsirkan
Memperkirakan
Menentukan ................
Misalnya: metode,
prosedur

(1) menjelaskan
(2) menguraikan
(3) merumuskan
(4) merangkumkan
(5) mengubah
(6) memberikan contoh
tentang

Memahami ................
Misalnya: konsep,
kaidah,
prinsip, kaitan antara
fakta dan isi pokok

(7) menyadur
(8) meramalkan
(9) menyimpulkan
(10) memperkirakan
(11) menerangkan

Mengartikan
Menginterpretasikan
......
Misalnya: tabel, grafik,
bagan

12) menggantikan
(13) menarik kesimpulan
(14) meringkas
(15) mengembangkan
(16) membuktikan

C3 Penerapa n Memecahkan masalah
Membuat bagan dan
grafik
Menggunakan .......
Misalnya:
metode/prosedur,
konsep, kaidah,
prinsip

(1) mendemonstrasikan
(2) menghitung
(3) memperhitungkan
(4) membuktikan
(5) menunjukkan
(6) melengkapi
(7) menyediakan
(8) menyesuaikan
(9) menemukan

C4 Analisis Mengenali kesalahan
Membedakan
...................
Misalnya: fakta dari
interpretas
data dan kesimpulan

(1) memisahkan
(2) menerima
(3) menyisihkan
(4) menghubungkan

Menganalisis ..............
Misalnya:struktur
dasar, bagianbagian,
hubungan

(1) Memilih
(2) Membandingkan
(3) Mempertentangkan
(4) Membagi
(5) membuat digram/skema



(6) menunjukan hubungan
C5 Sintesis Menghasilkan .............

Misalnya: klasifikasi,
karangan,
kerangka teoritis

1) mengategorikan
2) mengkombinasikan
3) mengarang
4) menciptakan

Menyusun .............
Misalnya: rencana,
skema,
program kerja

5) mendesain
6) mengatur
7) menyusun kembali
8) merangkaikan
9) menghubungkan
10) menyimpulkan
11) merancangkan
12) membuat pola
13) menyajikan

C6 Evaluasi Menilai berdasarkan
normal
internal ....
Misalnya: hasil karya
seni, mutu
karangan, mutu
ceramah, program
kerja, dsb

1) memperbandingkan
2) menyimpulkan
3) mengkritik
4) mengevaluasi
5) memberi argumentasi
6) menafsirkan

Menilai berdasarkan
normal
eksternal....
Misalnya: hasil karya
seni, mutu
karangan, mutu
ceramah, program
kerja, dsb

7) membahas
8) menyimpulkan
9) memilih antara
10) menguraikan
11) membedakan
12) melukiskan

Mempertimbangkan
...........
Misalnya: baik-
butuknya,
prokontranya,
untungruginya

3) mendukung
14) menyokong
15) menolak



Tabel 2 Taksonomi Perilaku dan Contoh Kata Kerja Operasional Tujuan Afektif

No Taksonomi
Perilaku

Kemampuan Internal Kata-kata Kerja
Operasional

Pengenalan
(receiving)

Menunjukkan ..........
Misalnya: kesadaran,
kemauan,
perhatian

(1) mmenanyakan
(2) mengikuti
(3) menjawab
(4) melanjutkan

Mengakui .............
Misalnya: kepentingan,
perbedaan

(5) memberi
(6) menyatakan
(7) menempatkan

Pemberian
respon
(responding)

Mematuhi .....................
Misalnya: peraturan,
tuntutan,
perintah

(1) membantu
(2) menawarkan diri
(3) menolong

Ikut secara
aktif.....................
Misalnya: di
labaroratorium

(4) menyetujui
(5) menyepakati
(6) menghargai
(7) menghormati
(8) membantu

Pengh.a rg aan/pe
nilaian (valuing)

Menerima
Memilih
Memberi komitmen ......
Misalnya: terhadap suatu
nilai,
aturan, kesemapakatan

(1) memilih di antara
(2) meyakini
(3) menghargai
(4) menunjukkan
komitmen
(5) membenarkan
(6) mengusulkan

Pengroganisasian
(organization)

Memilah
Menghimpun .............
Misalnya: sistem nilai,
aturan,
kesepakatan

(1) memilih untuk
(2) memutuskan
(3) membandingkan
(4) membuat
sistematisasi
(5) mengorganisasi
(6) menyiapkan
(7) menghubungkan

Pengam lan
(characterization)

Mengorganisasi
Mengintegrasikan
Menerapkan
Mengamalkan .............
Misalnya: sistem nilai,
aturan,
kesepakatan

(1) menunjukkan sikap
bertindak
berdasarkan
(2) menghindari
(3) menolak untuk
(4) memainkan
(5) mempengaruhi
(6) mendengarkan
(7) memodifikasi
(8) melaksanakan
(9) mempraktik



Tabel 3 Taksnomi Perilaku dan Kata Kerja Operasional Tujuan Psikomotor

Taksonomi
Perilaku

Kemampuan Internal Kata-kata Kerja
Operasional

Persepsi Menafsirkan ransangan
Peka terhadap
ransangan
Mendiskriminasikan

(1) memilih
(2) Membedakan
(3) Mempersiapkan
(4) Menyisihkan
(5) Menujukkan
(6) Mengidentifikasikan
(7) Menghubungkan

Kesiapan Berkonsentrasi
Menyiapkan diri (fisik
dan mental)

(1) Memulai
(2) Mengawali
(3) Bereaksi
(4) Mempersiapkan
(5) Memprakarsai
(6) Menanggapi
(7) Mempertunjukkan

Gerakan
terbimbing

Meniru contoh (1) Mempraktikkan
(2) Memainkan
(3) Mengikuti
(4) Mengerjakan
(5) Membuat
(6) Mencobakan
(7) Memasang
(8) Membongkar

Gerakan
terbiasa

Berketerampilan
Berpegang pada pola

(1) Mengoperasionalkan
(2) Membangun
(3) Membongkar
(4) Memperbaiki
(5) Mengerjakan
(6) Menyusun
(7) Menggunakan
(8) Mengatur
(9) Memainkan

Gerakan
Kompleks

Berketerampilan secara
.....
Misalnya: lancar, luwes,
supel,
gesit, lincah

Sama dengan di atas

Menyesuaikan
pola gerakan

Menyesuaikan diri
Mevariasikan

(1) Mengubah
(2) Mengadaptasi
(3) Mengatur kembali
(4) Membuat variasi

Kreativitas Menciptakan yang baru
Berinisiatif

(1) Merancang
(2) Menyusun
(3) Menciptakan
(4) Mendesain
(5) Mengkombinasikan




