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prepared by jimmy hasugian

……………… 
Belajar

……………… 
Otak

cara
termudah
……………… 
Informasi

cara mengatur
dan …………… 

Informasi
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5 Cara 
menyerap
informasi

Visual

Penciuman
(………………)

Auditori

Kinestetis

Pengecapan
(………………)

Modalitas Belajar

• ACTIVE – ………………….
• ……………….. – INTUITIVE
• VISUAL – …………………
• ……………………– GLOBAL

Richard Felder
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ACTIVE & REFLECTIVE
• Cenderung …………………... 

dan memahami
informasi dengan lebih
baik ketika …………………. 
sesuatu secara aktif
(seperti berdiskusi, 
menerapkan, atau
menjelaskannya kepada
orang lain).

• Cenderung menyukai
kerja ……………….

Pembelajar Reflektif lebih
prefer (memilih) untuk
memikirkan/ …………………… 
sesuatu terlebih dahulu
Cenderung menyenangi
kerja ……………. (mandiri) 
dibandingkan kelompok.

SENSING & INTUITIVE

• Cenderung menyenangi
belajar dari ………………….

• Cenderung …………. 
terhadap detil dan
hebat dalam mengingat
fakta serta melakukan
aktivitas …………….. 
(laboratorium)

Cenderung menyenangi
upaya menemukan
kaitan-kaitan (…………….) 
dari fakta yang ada
Cenderung lebih baik
dalam menangkap
konsep, ………………, rumus
matematika
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VISUAL & VERBAL

Sangat hebat dalam
……………….. apa yang 
mereka …… (gambar, 
diagram, flowcharts, 
film, demonstrasi, dll)

Sangat hebat dalam
mengingat ………………. 
(baik dalam bentuk
……………. ataupun
…………….. )

SEQUENTIAL & GLOBAL

Cenderung lebih
mudah memahami
dalam langkah-
langkah ………………. 
dengan tiap langkah
mengikuti alur ……….

Cenderung belajar
dalam “……………….”, dan
mampu menyerap
informasi secara “……….” 
lalu kemudian mampu
memahaminya
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100.000.000.000
(seratus milyar) sel otak aktif
900.000.000.000
(sembilan ratus milyar) 
sel otak pendukung

Lebah: 7.000 sel otak
Mencari Madu
Pulang ke sarangnya
Memberi tahu teman-temannya lokasi madu
Terbang ke sana kemari tanpa perlu peta
Pembagian tugas yang sistematis

……………… Brain
…………… Brain

Neo Cortex
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…………………..

Dapat Belajar

Sulit Belajar

1.Mengolah informasi secara ………………
2.Catatan atau Makalah adalah cara baik bagi

orang-orang ini untuk belajar
3.Menyukai ………………….. dan prosedur khusus

1.Atur waktu secara ………………, rencanakan
sebelumnya berapa lama waktu yang Anda
perlukan untuk tugas Anda

2.Cari tahu …………… yang Anda perlukan
3.Pecah-pecahlah ……………. Anda menjadi

beberapa tahap tentukan batas waktunya
4.Tatalah ………………….. belajar yang tenang
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1.Sikap eksperimental (coba-coba) dan kurang
…………………..

2.Cenderung …………… jika sudah asyik pada satu hal
3.Tugas seringkali tidak berjalan sesuai dengan

…………… karena ingin mengeksplorasi hal-hal baru

1.Melihat segala sesuatu lebih dari satu sudut
pandang adalah hal yang perlu dipelihara. 
Peliharalah sikap “………………………….”

2.Namun, jangan sampai ………………… karena
ke-asyik-an

3.Terimalah kebutuhan Anda untuk berubah

1.Menyerap ide, ……………… dan mengaturnya dengan
…………………..

2.Mengingat informasi dengan baik jika informasi di 
………………………….

3.Perasaan juga dapat ………………………. belajar
mereka

1.Sadarilah betapa kuat …………….. mempengaruhi
konsentrasi Anda

2.Gunakan ilustrasi ………….., …………….., ungkapan-
ungkapan untuk membantu mengingat

3.Bekerjalah dari gambaran yang besar, lalu
mengerjakan secara ………………..
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1.Suka berpikir dalam …………….. dan menganalisis
informasi

2.Proses berpikirnya secara logis, …………………, dan
intelektual

3. Ingin sekali mengetahui ………………….. dibalik akibat
tertentu

4.Lebih suka bekerja ………………… daripada
berkelompok

1.Latihlah ……………… Anda
2.Perluas ………………… Anda dengan membaca

sebanyak mungkin
3.Paculah diri Anda untuk ……………….
4.Latihlah bekerja bersama orang lain Anda

tidak dapat ………………… segala hal sendirian
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