Taksonomi Bloom – Ranah Afektif

Psikodemia.com – Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Ranah
ini juga berhubungan dengan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan
atau penolakan suatu obyek dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya perasaan,
penghargaan, semangat, minat, dan motivasi. Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari
perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks.

Baca Juga : Taksonomi Bloom – Ranah Kognitif

Ranah afektif terbagi menjadi 5 kategori yaitu :

1.RECEIVING/ATTENDING/PENERIMAAN
Kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah,
situasi, gejala, nilai dan keyakinan secara pasif.Penerimaan adalah semacam kepekaan
dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri individu. Hal ini
dapat dicontohkan dengan sikap individu ketika mendengarkan penjelasan orang lain dengan
seksama dimana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka dan
mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentiﬁkasi diri dengan nilai
itu.

2.RESPONDING/MENANGGAPI
Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan
sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Atau dapat pula dikatakan
bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk
mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya
dengan salah satu cara. Hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat
pada waktunya.
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3.VALUING/PENILAIAN
Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan dan kepercayaan terhadap
suatu gejala atau stimulus tertentu. Individu tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan
akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat
dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggungjawab
terhadap segala hal selama proses pembelajaran.

4.ORGANIZATION/ORGANISASI/MENGELOLA
Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan
prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang
akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia.

5.Characterization/Karakteristik
Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang
yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi nilai
menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini dicontohkan dengan bersedianya
mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak mendukung pendapatnya.
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