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KATA OPERASIONAL TAKSONOMI BLOOM VERSI BARU 

UNTUK MATA PELAJARAN BIOLOGI 

 

 

A. Pendahuluan  

Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan 

pendidikan. Di Indonesia, taksonomi bloom merupakan acuan penilaian 

berkelanjutan dalam KTSP (Mimin Haryati, 2007:22). Taksonomi ini pertama 

kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 dan David R. 

Krathwohl (1964). Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa 

domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam 

pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya. 

Tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Benjamin S. Bloom pada 

tahun 1956 dan David R. Krathwohl (1964) memiliki tiga kemampuan 

(kompetensi) yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari setiap ranah 

tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang 

berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana 

sampai tingkah laku yang paling kompleks.  

Pada tahun 1990-an, kelompok psikologi kognitif yang dipimpin oleh 

Lorin Anderson (mantan mahasiswa Bloom), melakukan revisi terhadap level 

kognitif yang dikembangkan oleh Bloom. Revisi dan pengembangan 

taksonomi Bloom terus dilakukan, dan pengembangan yang terbaru adalah 

pengembangan taksonomi Bloom menjadi 4 domain yaitu domain kognitif, 

afektif, psikomotorik, dan sosial yang disebut sebagai Developing Human 

Potential in Four Domains for Learning and Doing (Peggy Dettmer, 2006).   

Keempat domain dalam taksonomi Bloom yang dikembangkan 

tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Benjamin_S._Bloom
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
http://id.wikipedia.org/wiki/Benjamin_S._Bloom
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
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Tabel 1. 

Developing Human Potential in Four Domains for Learning and Doing 

 

Domain Cognitive Affective Sensorimotor Social Unified 

Process thinking feeling Sensing and 

moving 

interacting doing 

Content intellectual emotional physical sociocultural holistic 

Purpose Expand 

thinking 

Enhance 

feeling 

Cultivate senses 

and movement 

Enrich 

relationships 

Optimize 

potential 

Goal To gain 

knowledge 

To develop 

self-

understandin

g 

To nurture self-

expression 

To cultivate 

socialization 

To realize 

self- 

fulfillment 

Basic 

Learning 

Know Receive Observe Relate Perceive 

Comprehend Respond React Communicat

e 

Understand 

Applied 

learning 

Apply Value Act Participate Use 

Analyze Organize Adapt Negotiate Differentiate 

Evaluate Internalize Authenticate Adjudicate Validate 

Ideational 

learning 

Synthesize Characterize Harmonize Collaborate Integrate 

Image Wonder Improvise Initiate Venture 

Create Aspire Innovate Convert Originate 

Sumber: Peggy Dettmer (2006) 

Pengembangan juga dilakukan pada jenjang atau level pada setiap 

domain, dan setiap level tersebut akan dikembangkan lagi menjadi kata 

operasional yang kemudian akan digunakan untuk membuat butir pertanyaan 

dalam mencapai tujuan setiap domain. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi 

kata operasional pada setiap level domain untuk mempermudah guru dalam 

merumuskan pertanyaan yang digunakan sebagai instrument pengukur prestasi 

belajar siswa. 

 

B. Domain Kognitif Versi Baru 

Cognitive Domain (Ranah Kognitif), menggambarkan perilaku-

perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, 

dan keterampilan berpikir. Menurut taksonomi Bloom (1956), kemampuan 

kognitif adalah kemampuan berfikir secara hirarkis yang terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, seintesis, dan evaluasi. Anderson 

dan Krathwohl's Taksonomi (2000) merevisi level kognitif tersebut menjadi: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
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mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mengkreasi (Leslie Owen Wilson, 2006). Perbedaan utama versi lama dan 

baru adalah tidak hanya pada daftar atau rewordings dari nomina ke verba, 

atau dalam mengubah nama dari beberapa komponen, atau bahkan di reposisi 

dari dua kategori terakhir. Perbedaan utama terletak dalam penambahan lebih 

bermanfaat dan komprehensif tentang bagaimana memotong taksonomi dan 

bertindak atas berbagai jenis dan tingkat pengetahuan - faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif.  

Versi domain kognitif yang lebih terbaru lagi adalah pengembangan 

level kognitif menjadi 8 level. Pada tabel Developing Human Potential in 

Four Domains for Learning and Doing di atas, level kognitif ada 8 yaitu 

pengetahuan (know), pemahaman (comprehend), aplikasi (apply), analisis 

(analyze), evaluasi (evaluate), sintesis (synthesize), imajinasi (image), dan 

kreasi (create).  Berikut akan diidentifikasi kata operasional pada setiap level 

dan contoh penggunaan kata operasonal tersebut dalam pelajaran biologi. 
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Tabel 2. 

Kata Operasional Domain Kognitif Versi Baru 

 

No Level Kata Operasional Contoh 

1 Pengetahuan: Mengingat 

atau mengulang materi 

pelajaran sebelumnya. 

 

Pada tingkat ini siswa 

dituntut untuk mengenali 

atau mengetahui adanya 

konsep, fakta, atau istilah 

dan lain sebagainya, tanpa 

harus memahami atau 

dapat menggunakan. 

Mengetahui, 

mendefinisikan, 

mengingat kembali, 

memilih,  

mendaftar. 

 

  

 

Mengingat kembali 

Proses pembentukan ovum di dalam ovarium disebut….  

 

Mendefinisikan 

Pengertian sel adalah.... 

 

Memilih 

Berikut ini yang bukan merupakan hewan molusca adalah.... 

 

2 Pemahaman: Kemampuan 

untuk menangkap atau 

membangun makna dari 

materi. 

 

Pada tingkat kemampuan 

ini siswa dituntut untuk 

memahami yang berarti 

mengetahui sesuatu hal dan 

dapat melihatnya dari 

beberapa segi. Termasuk 

mencontohkan, 

mengklasifikasi, 

menyimpulkan, 

membandingkan, dan 

menjelaskan.  

Mencontohkan: 

Sebutkan contoh hewan vertebrata! 

 

Menjelaskan: 

Jelaskan perbedaan struktur sel hewan dengan sel tumbuhan! 

 

Mengklasifikasi 

Berikut ini nama-nama tumbuhan. Klasifikasikanlah nama-nama 

tumbuhan tersebut berdasarkan familinya! 
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kemampuan untuk 

mengubah bentuk menjadi 

bentuk yang lain, misalnya 

dari bentuk verbal menjadi 

bentuk rumus, dapat 

menerangkan, 

menyimpulkan dan 

memperluas makna. 

3 Aplikasi: Kemampuan 

untuk menggunakan bahan 

belajar, atau untuk 

menerapkan materi dalam 

situasi baru 

 

Pada level ini kemampuan 

siswa dituntut untuk 

mampu memilih dan 

menggunakan dengan tepat 

teori, hukum, atau metoda 

jika berhadapan dengan 

situasi baru. 

 

Menerapkan terkait dan 

mengacu pada situasi di 

mana bahan belajar yang 

digunakan melalui produk 

seperti model, presentasi, 

wawancara atau simulasi. 

Menerapkan, 

mengembangkan, 

mengatur,  

restrukturisasi, 

menafsirkan, 

mengilustrasikan 

Mengilustrasikan: 

Ilustrasikan proses pencakokan tanaman! 

 

Bagaimana cara membuktikan proses fotosintesis pada tanaman? 

 

Bagaimana cara replikasi virus yang lebih efektif dalam 

membunuh sel kanker? 
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4 Analisis:  Kemampuan 

untuk memecah atau 

membedakan bagian dari 

bahan ke dalam komponen 

sehingga struktur 

organisasi yang mungkin 

lebih baik dipahami. 

 

Pada level ini kemampuan 

siswa dituntut untuk 

mampu menganalisa atau 

memerinci suatu situasi 

atau bahan pengetahuan 

menurut bagian-bagiannya 

yang lebih kecil atau lebih 

terurai, dan menemukan 

hubungan diantara bagian 

yang satu dengan yang lain 

menganalisa  

menyelidiki  

memeriksa  

mengkategorikan 

membedakan  

menemukan  

menggolongkan  

menyimpulkan 

mendiskriminasikan 

 

Suatu tanaman memiliki ciri-ciri petumbuhan sebagai berikut: 

1. warna daun agak kekuningan, 

2. pertumbuhan batang lebih cepat, 

3. batang tidak lurus, lebih condong ke satu arah, 

Berdasarkan ciri di atas, apa yang terjadi dengan tanaman 

tersebut? Dan apa kesimpulan Anda! 

 

 

5 Evaluasi: Kemampuan 

untuk menilai, memeriksa, 

dan bahkan kritik nilai 

bahan untuk tujuan 

tertentu. 

 

 

memutuskan  

menilai  

membandingkan  

mengevaluasi  

mengukur  

mengkritik 

 

Terapi gen yang paling berhasil dilakukan adalah yang 

menggunakan pendekatan ex vivo (di luar organisme hidup). 

Namun pendekatan ini tidak bisa digunakan pada sel tumor 

karena.... 

 

 

6 Sintesis: Kemampuan 

untuk menempatkan 

bagian-bagian bersama-

mengusulkan  

mengembangkan  

mengatur  

Penyebaran virus sangat cepat, bisa melalui udara, transfusi 

darah, dan hubungan seksual. Supaya terindar dari virus HIV, 

yang harus orang lakukan adalah... 
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sama untuk membentuk 

unik baru atau koheren    

membangun  

mengorganisasikan 

 

 

7 Imajinasi: Kemampuan 

untuk mengabungkan 

berbagai konsep materi 

pelajaran menjadi sebuah 

imajinasi dalam berkreasi. 

Membayangkan  

Meramalkan  

Berpura-pura  

Menduga 

 

Jika Anda berada di suatu daerah yang terkena wabah flu 

burung, tindakan apa yang akan Anda lakukan? 

 

Apa yang terjadi apabila pemerintah lamban dalam menangani 

penyebaran virus flu burung?  

 

 

8 Kreasi: Kemampuan siswa 

dalam mengaplikasikan 

konsep materi palajaran 

menjadi suatu produk. 

menciptakan 

Membangun 

mendesain 

Mengembangkan 

Merumuskan 

Menghasilkan 

Membuat 

 

Virus ada di mana-mana dan mudah masuk ke tubuh kita 

melalui udara maupun media lainnya. Sebagai siswa yang 

berfikir kreatif dalam since, cobalah buat sebuah kreatifitas 

untuk menghindari diri dari virus, seperti influenza, AIDS, Flu 

burung, dan sebagainya. Perlu diingat, kreatifitas Anda harus 

original dan tidak terfikirkan oleh orang lain. Selamat berkreasi! 

 

 

Buatlah suatu kreasi desain pengembangan metode pembuktian 

proses foto sintesis! 
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C. Domain Afektif 

Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan 

cara penyesuaian diri. Level afektif versi lama terdiri dari 5 level yakni; 

receiving (attending), responding, valuing, organization, dan characterization 

by a value or value complex. Pada versi terbaru, level domain afektif terdiri 

dari receive, respond, value, organize, internalize, characterize, wonder, dan 

aspire (Peggy Dettmer, 2006).  

Kata operasional pada setiap level domain afektif dan contohnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
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Tabel 2. 

Kata Operasional Domain Afektif Versi Baru 

 

No Level Afektif Kata Operasional Contoh 

1 Receive 

(menerima) 

 
Peserta didik 

memiliki keinginan 

memperhatikan 

suatu fenomena 

khusus atau 

stimulus, misalnya 

kelas, kegiatan, 

musik, buku, dan 

sebagainya 

Keterbukaan, kepedulian, 

perhatian, ketertarikan, berminat, 

dll 

Contoh pernyataan pada angket 

 

Saya tertarik untuk menjadi anggota Biologi Study Club 

(BSC) 

 

Saya selalu memperhatikan penjelasan guru biologi 

 

Saya sulit memahami pelajaran biologi. 

 

Menurut saya, belajar biologi sangat penting 

2 Respond 

(menanggapi) 
Pada tingkat ini 

peserta didik tidak 

saja memperhatikan 

fenomena khusus 

tetapi ia juga 

bereaksi.  

 

menjawab, membantu, 

senang, menyesuaikan, 

menyambut, membantu, 

melakukan, dll 

Contoh pernyataan pada angket: 

 

Saya senang membaca buku biologi. 

 

Saya selalu membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran 

biologi 

3 Value 

(nilai) 

lengkap, menunjukkan, 

membedakan, menjelaskan, rendah, 

Contoh pernyataan pada angket: 
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Valuing melibatkan 

penentuan nilai, 

keyakinan atau 

sikap yang 

menunjukkan 

derajat internalisasi 

dan komitmen. 

bentuk, memulai, mengundang, 

bergabung, membenarkan, 

mengusulkan, membaca, laporan, 

pilih, 

berbagi, belajar, bekerja, dll 

Saya membaca buku biologi minimal 3 kali dalam seminggu. 

 

Pelajaran biologi sebaiknya dilakukan dengan cara praktek 

lapangan. 

4 Organize 

(mengatur) 
Pada tingkat 

organization, nilai 

satu dengan nilai 

lain dikaitkan, 

konflik antar nilai 

diselesaikan, dan 

mulai membangun 

sistem nilai internal 

yang konsisten. 

mengatur, menggabungkan, 

membandingkan, lengkap, 

membela, merumuskan, 

generalisasi, mengidentifikasi, 

mengintegrasikan, memodifikasi, 

ketertiban, mempersiapkan, 

berhubungan, mensintesis 

Contoh pernyataan pada angket: 

 

Saya mengatur waktu khusus untuk belajar biologi di rumah 

 

 

 

 

5 Internalize 

(Menginternalisasi) 

bertindak, tampilan, pengaruh, 

mendengarkan, mengubah, 

mempertunjukkan, memenuhi 

syarat, merevisi, melayani, 

memecahkan, verifikasi, dll 

Contoh pernyataan pada angket: 

 

Pembelajaran biologi memberikan pengaruh positif terhadap 

pola hidup saya. 

 

Saya akan mengubah kebiasaan buruk yang merusak 

lingkungan menjadi kebiasaan untuk menjaga lingkungan.  

 

 

6 Characterize  

(Karakter) 

Mencirikan 

menggolongkan 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

Siswa menunjukkan sifat pola hidup sehat setelah 
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Pada tingkat ini 

peserta didik 

memiliki sistem 

nilai yang 

mengendalikan 

perilaku sampai 

pada waktu tertentu 

hingga terbentuk 

gaya hidup. 

menggambarkan 

memberi ciri 

menandakan 

menunjukkan sifat 

 

mempelajari biologi 

 

Siswa membuang sampah pada tempatnya yang menandakan 

bahwa siswa tersebut mencintai lingkungan. 

 

Contoh pernyataan pada angket: 

 

Pelajaran biologi memberikan saya pemahaman untuk lebih 

mencintai lingkungan, sehingga saya berkomitmen untuk 

selalu menjaga kebersihan lingkungan. 

 

Saya berolah raga setiap hari yang mencirikan saya 

menerapkan pola hidup sehat 

 

7 Wonder  

(Keingintahuan) 

Mengagumi 

Renungan 

bertanya-tanya 

Berpikir 

Heran 

Ingin tahu 

Contoh pernyataan pada angket: 

 

Saya mengagumi betapa sempurnanya Tuhan menciptakan 

sebuah ekosistem 

 

Pembelajaran biologi membuat saya merasa lebih ingin tahu 

tentana alam. 

  

Jika nilai biologi saya rendah, saya akan berfikir untuk 

mencari strategi belajar yang lebih baik. 

 

Jika ada fenomena biologi yang saya temui, saya akan 

mencari tahu tentang fenomena tersebut dari buku atau 

bertanya pada orang. 
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8 Aspire  

(cita-cita) 

keinginan, harapan, tujuan,  

impian, motivasi  

Contoh pernyataan pada angket: 

 

Saya berharap pembelajaran biologi akan semakin inovatif 

dan kreatif. 

 

Saya belajar biologi dengan rajin supaya bisa menjadi 

peneliti bidang biologi. 
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D. Domain Sensorimotor 

Versi lama domain sensorimotor memiliki 7 level yaitu: persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian pola gerakan, dan kreatifitas. Pada versi yang terbaru, level 

domain sensorimotor adalah: mengamati (observe), bereaksi (react), bertindak 

(act), mengadaptasi (adapt), mengotentikasi (authenticate), menyelaraskan 

(harmonize), memperbaiki (improvise), dan berinovasi (innovate) (Peggy 

Dettmer, 2006). 

Kata operasional pada setiap level domain sensorimotor dan contohnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3. 

Kata Operasional Domain Sensorimotor Versi Baru 

 

No Level Sensorimotor Kata Operasional Contoh 

1 Mengamati (observe) Terampil melakukan 

pengamatan, memilih, 

menjelaskan, mendeteksi, 

membedakan, 

mengidentifikasi, mengisolasi, 

dll 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa terampil dalam mengamati sel pada mikroskop. 

 

Siswa terampil mengidentifikasi jenis daun berdasarkan 

bentuknya. 

 

2 Bereaksi (react) Bereaksi, memberi reaksi, 

berpengaruh, menentang, dll 

 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa langsung mengerjakan tugas ketika guru memberikan 

tugas. 

 

3 Bertindak (act) menjelaskan, 

mendemostrasikan, 

melanjutkan, dll 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa mendemonstrasikan instruksi guru dengan benar pada 

praktek biologi. 

 

Siswa menjelaskan dengan benar secara lisan dan 

mendemostrasikan cara mencangkok tanaman. 

 

4 Mengadaptasi (adapt) mengadaptasi, mengubah,  

mengatur ulang, reorganisasi, 

merevisi, bervariasi, dll 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa terampil mengatur fokus pada mikroskop. 
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Siswa terampil menyiapkan preparat basah untuk mengamati 

sel. 

 

5 Membuktikan 

(authenticate) 

Menunjukkan, menampilkan, 

dll 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa terampil menunjukkan adanya perbedaan antara sel 

hewan dengan sel tumbuhan melalui kegiatan praktkum. 

 

Siswa mampu menampilkan pembuktian adanya peristiwa 

respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. 

 

6 Menyelaraskan 

(harmonize) 

Mencocokkan, mempadukan, 

membuat jadi seimbang, 

berpadanan, dll 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa mampu mengerjakan praktikum dari perencanaan 

sampai pada pembuatan laporan dengan sistematis. 

 

7 Memperbaiki 

(improvise)  

Mengubah, mengelola, dll Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa mampu dan terampil mengelola suatu lahan tandus 

menjadi lahan yang subur. 

 

Siswa mampu dan terampil mengubah suatu ekosistem kecil 

yang rusak menjadi ekosistem yang baik. 

 

8 Berinovasi (innovate). Perubahan yang baru, 

memperbarui, menunjukkan 

sesuatu yang baru, dll 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 

Siswa menerapkan suatu pengembangan metode baru dalam 

membuktikan adanya peristiwa fotosintesis. 
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E. Domain Sosial 

Domain sosial merupakan versi terbaru dalam damoin tujuan 

pendidikan. Domain ini mencakup penilaian terhadap kompetensi sosial siswa 

dalam pembelajaran. Sema seperti domain lainnya, domain sosial juga terdiri 

dari delapan level yaitu: relate, communicate, participate, negotiate, 

adjudicate, collaborate, initiate, dan convert (Peggy Dettmer, 2006). 

Berikut ini kata operasional untuk tiap level pada domain sosial beserta 

contohnya. 
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Tabel 4. 

Kata Operasional Domain Sosial Versi Baru 

 

No Level Sosial Kata Operasional Contoh 

1 Relate 

(hubungan) 

 

Dalam hal ini, 

kompetensi sosial 

siswa dilihat dari 

hubungan siswa 

tersebut dengan teman 

lainnya atau kelompok 

belajar. 

Interaksi  

Kerjasama 

Hubungan, dll  

 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 Siswa bekerjasama dengan baik dalam kelompok 

praktek. 

 Siswa selalu berinteraksi dengan teman dalam kelompok 

untuk menyelesaikan tugas. 

 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Pada saat praktikum di laboratorium, saya lebih senang 

bekerja sendiri dari pada kerja kelompok. 

 Saya hanya berhubungan dengan teman dekat. 

 

2 Communicate 

(komunikasi) 

 

Kompetensi sosial 

siswa dilihat dari 

bagaimana cara dia 

berkomunikasi dengan 

teman, guru, dan orang 

lain. 

Diskusi  

Bertanya  

Argumen/berkomentar 

Membantah  

Menjelaskan  

Menyapa  

Menegur  

Kritik, dll. 

 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 Siswa menjelaskan hasil kegiatan praktikum dengan 

runtut, jelas, dan logik. 

 Siswa memberikan komentar terhadap hasil praktikum 

kelompok lain. 

 Siswa mmemberikan kritik dengan etika yang baik 

terhadap hasil praktikum kelompok lain. 

 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Setiap bertemu dengan teman, saya selalu tersenyum 

dan menyapa mereka. 
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 Setelah selesai pelajaran biologi, saya berdikusi dengan 

teman mengenai materi yang belum dimengerti. 

 

3 Participate 

(partisipasi) 

Terlibat  

Bergabung, dll.  

 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Saya terlibat dalam penyusunan rencana praktikum 

tentang sel sampai pada pembuatan laporan hasil 

praktikum 

 Keterlibatan saya dalam praktikum ini adalah.... 

 Saya bergabung dalam Biologi Study Club (BSC)  

4 Negotiate 

(melakukan negosiasi) 

Tawar-menawar 

Berunding 

Berkonsultasi 

Berurusan 

Membahas,dll. 

 

 

Contoh pernyataan pada lembar observasi: 

 Siswa melakukan perundingan terhadap pembagian 

tugas pelajaran biologi  

 Siswa melakukan tawar menawar yang logis terhadap 

pembagian tugas  

 Siswa berkonsultasi kepada guru mengenai materi 

pelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Saya sering berunding dengan teman untuk pembagian 

tugas  

 

5 Adjudicate 

(mengadili) 

Menetap 

Mengatur  

Memutuskan 

Menyelesaikan  

Menentukan , dll. 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Jika ada teman yang melakukan kesalahan, saya akan 

menegur mereka. 

 Saya menentukan tugas sendiri dalam kerja kelompok. 

 Saya suka mengatur teman saya dalam kerja kelompok 

6 Collaborate Bekerja sama Contoh pernyataan pada lembar observasi: 
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(kolaborasi) Bergabung 

Bertemu 

Berkumpul, dll. 

 Siswa melakukan diskusi dengan kelompok lain dalam 

menyelesaikan tugas biologi. 

 Siswa bekerjasama dalam melakukan problem solving 

pada pembelajaran biologi 

 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Saya bekerjasama dengan teman lain dalam 

menyelesaikan tugas rumah (PR) yang diberikan oleh 

guru biologi. 

 

7 Initiate 

(memprakarsai) 

memulai,  

mengajukan, mengusulkan, 

mengembangkan, 

mempelopori, dan 

menetapkan, dll. 

Contoh pernyataan pada angket: 

 Saya mengajukan usulan dalam perencaan kegiatan 

inquiri biologi. 

 Saya mempelopori suatu kelompok ilmiah dalam biologi 

 Saya memulai kerja praktek setelah mendapatkan 

instruksi dari guru tanpa harus diperintah. 

 

8 Convert 

(membuat perubahan) 

mengadaptasi, mengubah, 

menukar, renovasi, dll.  

Contoh pernyataan pada angket: 

 Pembelajaran biologi memberikan perubahan pada saya 

untuk lebih mencintai lingkungan alam dan sosial. 

 Saya menerapkan ilmu biologi dalam lingkungan tempat 

saya tinggal sehingga masyarakat ikut tertaik untuk lebih 

mencintai lingkungan. 
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