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Aldous Huxley

The secret of genius is to carry the spirit of 
child into old age which means never losing 
your enthusiasmyour enthusiasm

All children are born genius and we spend the 
fi i f h i li d i i h

Buckminster Fuller

first six years of their live degeniusing them
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Howard Gardner

1. Kemampuan untuk …………………… masalah
2 Kemampuan untuk  masalah2. Kemampuan untuk …………………. masalah

baru untuk dipecahkan
3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu

atau …………………………. suatu pelayanan yang 
berharga dalam suatu kebudayaan
masyarakat

1. Mampu …………………. dan memberikan
respons pada kata-kata yang diucapkan
dalam komunikasi verbal

2 M i k  l j i2. Mampu menirukan suara, mempelajari
………………

3. Mampu belajar melalui pendengaran, bahan
bacaan, ……………….

4. Mampu berbicara dan …………….. dengan
efektif

5 Memiliki kemampuan  dan5. Memiliki kemampuan …………………. dan
menikmati humor
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1. Belajar menjadi pendengar yang baik
2. Melatih kemampuan ………………

1. Mengajar
2. Menulis buku harian
3. Berdiskusi
4 Membuat cerita lucu4. Membuat cerita lucu

1. Mampu mengamati objek yang ada di
lingkungan dan mengerti ………….. objek
tersebut

2. Mengenal dan mengerti konsep jumlah, 2. Mengenal dan mengerti konsep jumlah, 
waktu, dan prinsip ………………………

3. Mampu menggunakan simbol-simbol
abstrak untuk menjelaskan konsep dan
objek yang konkret

4. Mampu memecahkan masalah yang 
menuntut pemikiran ………….p

5. Mampu mengamati dan mengenali ……… 
serta hubungan
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1. Logika Silogisme

Semua manusia bisa meninggal
Rocker adalah manusiaRocker adalah manusia
…………………………………………

2. Logika Proporsisional

Jika hari cerah, maka Susan pergi ke mall
Susan tidak pergi ke mallSusan tidak pergi ke mall
……………………………………

1. Mempunyai kordinasi fisik dan ketepatan
waktu yang baik

2 Menyukai pengalaman belajar berupa2. Menyukai pengalaman belajar berupa
…………….. 

3. Mengerti dan hidup sesuai standar
kesehatan

4. Menyenangi …………….. yang melibatkan fisik, 
seperti olah raga

5. Suka memegang, …………………, atau bermaing g, ,
dengan apa yang sedang dipelajari
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1. Lakukan ……………..(misalkan gunakan tangan
kiri ketika makan menggunakan sendok)

2. Menciptakan suatu ……………… tertentu, 
misalnya dalam tariany

3. Melakukan field trip

1. Menjelajahi lingkungan ………… dengan penuh
antusias

2 Senang mempelajari siklus kehidupan flora dan2. Senang mempelajari siklus kehidupan flora dan
fauna

3. Senang ………………… tanaman atau hewan
4. Mampu mengenali pola di antara …………….. 

makhluk hidup tertentu
5. Menikmati berada dalam suasana alam
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1. Mempelajari ………………… flora atau fauna 
tertentu

2. Mempelajari …………………… alamp j
3. Melakukan field trip ke daerah tertentu

1. Mampu menyadari dan mengerti arti ……….. 
diri sendiri dan emosi orang lain

2. Mampu mengungkapkan dan menyalurkan
d ikiperasaan dan pikiran

3. Sangat tertarik dengan pertanyaan arti
hidup, ………………………, dan relevansinya
dengan keadaan saat ini

4. Mampu ……………. dan mengerti kerumitan
suatu pribadi

5 Mampu bekerja secara mandiri5. Mampu bekerja secara mandiri
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1. Kenali emosi Anda
2. ……………………..

Menyadari apa yang sedang Anda pikirkan. 
Dengan kata lain, Anda berpikir mengenai
proses berpikir Anda sendiri

1. Mampu ……………………. dengan orang lain
2. Membentuk dan mempertahankan suatu

hubungan dengan orang lain
3 M  d t t3. Mampu ………………………….. pendapat atau

tindakan orang lain
4. Turut serta dalam upaya (kegiatan) 

bersama dan mengambil peran yang sesuai
5. Peka terhadap perasaan, …………………., dan

keadaan mental seseorang
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1. Melatih kemampuan ………………………… efektifp
secara verbal dan non-verbal

2. Belajar atau bekerja sama dalam kelompok
3. Menjadi mediator dalam penyelesaian suatu

konflik

1. Menikmati dan mencari kesempatan untuk
bisa …………………………. musik atau suara alam

2. Mampu bernyanyi atau …………………. alat
ikmusik

3. Mengumpulkan koleksi musikal
4. Mampu meng-komposisi musik
5. Mampu melakukan ………………… dan kritik

terhadap suatu musik
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1 Apa yang Anda ingat saat mendengarnya?

Saat mendengarkan musik, tanyakan
pertanyaan ini:

1. Apa yang Anda ingat saat mendengarnya?
2. Alat musik apa saja yang digunakan?
3. Bisakah Anda menari dengan menggunakan

musik ini?

1. Mampu mengenali suatu lokasi dan mencari
jalan keluar

2. Senang belajar dengan …………., peta, 
di  t l t b t  i ldiagram, atau alat bantu visual

3. Suka mencoret-coret, menggambar, 
melukis, atau membuat patung

4. Mampu menciptakan representasi ……….. 
atau nyata dari suatu informasi

5. Peka terhadap ……………………
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1. Gunakan teknik …………………  dalam
membuat catatan

2 Memberi  pada materi yang 2. Memberi ……………. pada materi yang 
dipelajari dengan menggunakan spidol
(stabilo)

3. Melihat suatu benda dari berbagai sudut
pandang, benda diputar dalam …………… 
(pikiran)
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