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Setiap Otak Adalah Unik Seunik Sidik Jari
Para ilmuwan telah memverifikasi bahwa seper  halnya
dengan sidik jari, di dunia ini otak se ap individu adalah
u n i k. Variabilitas otak para pembelajar merefleksikan
banyak faktor, termasuk gene ka dan pengaruh-
pengaruh lingkungan. Koneksi antara sel-sel yang tercipta
sebagai hasil dari pengalaman se ap individu
membentuk peta kognitif personal individu tersebut
Tidak semua orang memproses informasi dengan cara
yang sama, oleh karena itu, kita harus mengetahui
bagaimana gaya bekerja otak diterjemahkan ke dalam
gaya belajar (learning styles) yang berbeda-beda pula.
Pemahaman yang baik mengenai perbedaan gaya-gaya
yang mendasar ini sangat pen ng bagi siapapun yang
harus menghadapi orang- orang dalam berbagai situasi,
termasuk dalam proses belajar
Kita memerlukan buk  ilmiah untuk membantu individu - individu mengenal kekuatan dan kelemahan
mereka sendiri, meyakinkan mereka untuk lebih percaya diri dalam menggunakan kemampuan seja
mereka , dan menjelaskan kepada orang tua / guru dan siswa itu sendiri bahwa dak ada satu cara
“terbaik” , dak ada satu gaya tunggal yang bisa menjamin keberhasilan proses belajar, penyerapan
informasi, pemecahan masalah, dan penyelesaian tugas. 

Berdasarkan hasil scan fingerprint pada sepuluh jari tangan kanan dan tangan kiri diperoleh data sampel
sebagai berikut :
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Apa itu gaya belajar ?
Metode belajar yang dipergunakan untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Salah satu
indikator yang bisa kita perha kan melalui proses pengamatan tentang gaya belajar siswa adalah mudah atau
sulit anak menerima informasi dengan metode yang diterapkan, dapat disimpulkan bahwa itulah yang disebut
dengan “ Learning Style “. Learning Style menunjukan cara kerja otak dalam proses belajar. Jika hanya
menggunakan pengamatan secara kasat mata bisa saja hasil pengamatan kita kurang tepat karena ini
menyangkut tentang kerja otak. Akan tetapi, melalui bantuan analisa sidik jari dapat diketahui cara kerja otak
dalam proses belajar dengan tepat.

Secara umum ada ga pe gaya belajar yang dominan dalam diri manusia (termasuk anak-anak), yaitu: ,
, dan .

Visual
Auditory Kinesthetic

VISUAL

Auditory

Kinesthetic

 

Gaya belajar visual adalah pe gaya belajar yang cenderung lebih mudah menerima dan mengolah
informasi melalui . 

Secara spesifik, gaya belajar visual dibagi lagi menjadi 2 : 

 

1. Visual

INDERA PENGLIHATAN

Visual Text : mudah belajar dengan cara penyampaian melihat huruf, kata, kalimat, buku,
angka, simbol dan obyek 2 dimensi.

Visual Picture : mudah belajar dengan cara penyampaian melihat gambar, foto, diagram, warna,
bentuk dan obyek 3 dimensi.
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Gaya belajar auditory adalah pe gaya belajar yang cenderung lebih mudah menerima dan mengolah informasi melalui
. 

Secara spesifik, gaya belajar auditory dibagi lagi menjadi 2: 

 

2. Auditory

INDERA PENDENGARAN.

Auditory Linguistic : mudah belajar dengan cara penyampaian melalui pendengaran tata bahasa, keragaman
kosa kata, berpantun dan pentingnya isi kalimat.

Auditory Musical : mudah belajar dengan cara penyampaian mendengarkan intonasi nada, kata-kata yang
disampaikan secara berirama dan akustikal

Gaya belajar kinesthe c adalah pe gaya belajar yang cenderung lebih mudah menerima dan mengolah informasi
melalui serangkaian ak vitas yang menggerakan sebagian atau seluruh anggota tubuh dan mempraktekan hal - hal yang
dipelajari. Cenderung tidak bisa diam dan sering dianggap sebagai anak nakal , penganggu, usil. 

Secara spesifik, gaya belajar kinesthetic dibagi lagi menjadi 2: 

 

3. Kinesthetic

Kinesthetic Body : mudah belajar dengan cara penyampaian melalui gerakan tubuh, berjalan - jalan,
membolak- balikan tubuh, bergoyang, terampil dan cekatan

Kinesthetic Tactile : mudah belajar dengan cara penyampaian melalui penggunaan jari, perabaan, sentuhan
tubuh. Kemampuan jari-jemarinya cekatan dan terampil, sehingga mampu membuat
kreasi tangan seper  clay, designer, menari jenis tarian yang gemulai, menulis halus dan
menggambarnya cukup teliti dan detil.
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 atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan majemuk. Menurut pandangan ini,
bahwa se ap individu bisa memiliki lebih dari satu pe kecerdasan. Paradigma ini juga mengantarkan pandangan kita
pada sebuah konsep yang menjelaskan bahwa se ap individu terlahir cerdas. Namun yang perlu diperha kan dengan
seksama adalah kecerdasan dalam bidang apa yang ia miliki

Multiple Intelligence

Kecerdasan Intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri.
Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Mampu memo vasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri.
Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai (aturan - aturan) e ka (sopan santun) dan moral. (contoh
profesi : konselor, teolog, pemuka agama.) 

Kecerdasan Interpersonal adalah kemampuan untuk mengama  dan menger  maksud, mo vasi dan perasaan orang lain.
Peka pada ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain dan ia mampu memberikan respon secara efek f dalam
berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, menger  pandangan, sikap orang lain
dan umumnya dapat memimpin kelompok . (contoh profesi : psikolog, networker, negotiator, guru) 

Kecerdasan logika adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah .Ia mampu memikirkan dan menyusun
solusi ( jalan keluar ) dengan urutan yang logis ( masuk akal ). Ia suka angka, urutan, logika dan keteraturan. Individu
dengan tipe kecerdasan ini, cerdas dalam hal angka dan logika (contoh profesi : ilmuwan, akuntan, programer 

Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengama  dunia visual dan spasial secara akurat
(cermat). Visual ar nya gambar, spasial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini
melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut.
Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat obyek dari berbagai sudut pandang. (contoh profesi : arsitek,
fotografer, designer, pilot, insinyur).
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2. Interpersonal

3. Mathematic Logic

4. Visual Spatial
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Kecerdasan kinesthe c adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk
mengungkapkan ide, pemikiran dan perasaan. Kecerdasan ini juga melipu  keterampilan fisik dalam bidang
koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan dan kecepatan . ( contoh profesi : atlet, pengrajin,
montir, menjahit, merakit model).

5. Kinesthetic

Kecerdasan Verbal Linguis c adalah kemampuan untuk
menggunakan kata-kata secara efek f, baik secara lisan maupun
tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap ar  kata,
urutan kata, suara, ritme dan intonasi dari kata yang diucapkan.
Termasuk kemampuan untuk menger  kekuatan kata dalam
mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi.
Individu dengan pe kecerdasan ini mampu mengolah kata-kata
secara efek f baik berbicara ataupun menulis ( contoh profesi :
jurnalis, penyair, pengacara)

6. Verbal Linguistic

Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikma , mengama , membedakan, mengarang membentuk
dan mengekspresikan bentuk -bentuk musik. Kecerdasan ini melipu  kepekaan terhadap ritme, melodi dan
timbre dari musik yang di dengar. ( contoh profesi : konduktor, pencipta lagu, penyanyi, dsb)

7. Musical

Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan dan membuat
kategori terhadap apa yang di jumpai di alam maupun lingkungan. In nya adalah kemampuan manusia untuk
mengenali tanaman, hewan dan bagian lain dari alam semesta . Individu dengan kecerdasan mampu memahami
dan menikma  alam , menggunakannya secara produk f dan mengembangkan pengetahuan akan alam. (contoh
profesi : antropolog, budayawan, dokter hewan, peneliti, pakar lingkungan hidup)

8. Naturalis



Affective
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Ada 3 tipe motivasi belajar, yaitu :

Reflektif

Afektif

Kognitif

ar nya dalam proses belajar harus diberikan
penjelasan sede l mungkin. Misalnya : apabila
luas bisa dihitung dari panjang x lebar, maka
perlu di jelaskan juga bahwa panjang bisa
diketahui juga apabila sudah diperoleh nilai luas
dan lebarnya

ar nya dalam proses belajar hal yang sangat
diperlukan adalah pendampingan dari guru, dan
guru sebaiknya menciptakan kondisi yang
menyenangkan

ar nya dalam proses belajar mampu
mempelajari sesuatu sekaligus, antara teori dan
aplikasi. Sehingga guru harus mendesain
pelajaran yang sifatnya aplika f, dak hanya
sekedar teori yang monoton.

ecara umum, untuk sistem pendidikan di Indonesia ada dua
pembagian jurusan; yaitu jurusan Pola Pikir Eksak dan Pola Pikir
Non-Eksak. Namun jika hanya memperha kan dua gambaran
jurusan secara umum tersebut daklah cukup. Hal ini berkaitan
dengan sistem penjurusan yang ada selama ini dak hanya murni,
hanya berorientasi pada Pola Pikir Eksak atau Pola Pikir Non-Eksak
saja. Namun kita perlu memperha kan juga sistem kerja otak kiri
dan otak kanan. Jika hasil dari analisa menunjukan bahwa siswa
direkomendasikan untuk masuk ke jurusan Pola Pikir Eksak dengan
otak kiri yang dominan, maka siswa yang bersangkutan disarankan
untuk masuk ke jurusan Pola Pikir Eksak murni.

S

Beberapa contoh diantaranya adalah teknik, kimia, biologi, kedokteran, dll. Namun jika rekomendasinya
adalah Pola Pikir Eksak dengan dominasi otak kanan, maka beberapa contoh jurusan yang disarankan adalah
arsitek, teknik industri , psikologi, dll. Jika rekomendasinya adalah Pola Pikir Non-Eksak dengan dominan otak
kiri disarankan masuk kejurusan hukum , ilmu poli k, ilmu komunikasi, bahasa, dll. Jika rekomendasinya
adalah jurusan Pola Pikir Non-Eksak dan otak kanan, beberapa, jurusan yang bisa disarankan adalah sastra,
seni, designer grafis, dll.


