
Metode Mengetahui Gaya Belajarmu 

 

 Setiap orang memiliki cara Belajar khusus 

Dalam tes IQ di sekolah hanya satu jenis kecerdasan yang diukur: kecenderungan atau bakat, 

seseorang akan kata-kata. Namun, bagaimana kalau seseorang bukanlah orang yang hebat dalam 

kata-kata? Saya tidak terlalu suka membaca, jadi apakah itu berarti dengan IQ rendah saya tidak 

akan sukses? Saat ini, jawabannya tidak. Pada tahun 1983, seorang psikolog bernama Howard 

Gardner menerbitkan buku berjudul Frame of Mind (Basic Books). Didalamnya ia menjelaskan 

tujuh, dan bukan hanya satu, jenis kecerdasan yang berbeda. Ia juga berpendapat bahwa IQ 

seseorang dapat berubah. 

Daftar kecerdasan Dr. Gardner, yang juga ia sebut cara belajar, telah menciptakan peta 

perjalanan baru untuk mempelajari keahlian dan informasi baru, apakah itu ilmu tentang roket, 

memasukan benang ke dalam jarum, atau lainnya. 

 Apa Gaya Belajarmu? 

Lihat daftar ini. Sambil membacanya, pikirkan metode apa yang paling mendifinisikan gaya 

belajar Anda. Lingkari angka yang cocok untuk setiap gaya belajar: 1 adalah yang paling tidak 

mirip dan 5 adalah yang paling mirip denganmu. 

Ini bukan tes, saya ulangi: Ini bukan tes! Tidak ada jawaban yang baik atau buruk atau nilai yang 

tinggi atau rendah. Ini hanya sebuah cara untuk berfikir mengenai cara belajar mana yang paling 

nyaman untukmu. 

a. Kecerdasan verbal-linguistik : Kalau kau selalu membawa buku di dalam tas ranselmu, 

lingkari 5. Jenis kecerdasan ini berhubungan dengan membaca, menulis dan bahasa. Ini 

juga disebut “kecerdasan kata”. 

1 2 3 4 5 

 



b. Kecerdasan Numerik: Kalau kau satu dari orang-orang yang bias memecahkan 

persoalan matematika dalam benakmu, lingkari 5. Kecerdasan ini ditemukan pada orang-

orang yang dengan mudah menangkap data dan angka. Mereka biasanya juga merupakan 

pemikir yang rasional dan tenang. 

1 2 3 4 5 

 

c. Kecerdasan Ruang: Kalau dengan mencoret-coret kau bias lebih mendengarkan 

pelajaran di kelas, atau kalau selalu melihat benda-benada yang ingin kau foto, lingkari 5. 

Kecerdasan ini terbiasa melihat pola, desain dan ruang-ini ditemukan pada banyak 

seniman, arsitek dan koreografer yang bisa menvisualisasikan objek atau kejadian dua 

atau tiga dimensi menjadi nyata. 

1 2 3 4 5 

 

d. Kecerdasan musikal: apakah kau saat ini mengetukkan pensil atau jarimu? Langsung 

pilih nomor 5. Jenis kecerdasan ini biasanya berhubungan dengan suara, ritme, dan rima. 

1 2 3 4 5 

 

e. Kecerdasan fisik: Kalau kau suka pelajaran olahraga di sekolah, atau kalau kamarmu 

tampak seperti toko peralatan olahraga, berarti kau cerdas secara fisik-dengan kesadaran 

kau menggunakan tubuhmu dengan baik, seperti banyak atlet dan penari. 

1 2 3 4 5 

 

f. Kecerdasan interpersonal: Apakah membina persahabatan sepertinya tidak memerlukan 

usaha bagimu (tandai 5) atau merupakan hal rumit yang tanpa akhir (tandai 1)? Apakah 

kau selalu (atau tidak pernah) tahu apa yang dipikirkan temanmu-atau kau ada 

diantaranya? Tandailah. Kecerdasan ini mengacu pada cara seseorang bergaul dengan 

orang lain, yang juga disebut “cerdas mengenai orang”. 

1 2 3 4 5 

 

g. Kecerdasan Intrapersonal: Kalau kecerdasan interpersonal adalah “Cerdas mengenai 

orang”, kecerdasan intrapersonal adalah “cerdas mengenai diri sendiri”, atau sadar-diri. 



Ini juga disebut kecerdasan emosional, karena berhubungan dengan caramu mengatasi 

emosi, misalnya rasa takut dan rasa marah. Apakah kau mengerti reaksimu dalam 

menghadapi situasi sulit dan dapatkah kau mengontrolnya? Apakah kau berpikir sebelum 

menjawab? Apakah kau sabar dengan kekuranganmu dan peduli dengan harga dirimu? 

1 2 3 4 5 

 

Baru-baru ini Dr. Gardner menambahkan kecerdasan kedelapan: 

h. Kecerdasan natural: Kecerdasan ini mendefinisikan kepekaan seseorang terhadap dunia 

sekitarnya. Kalau kau menikmati berada di alam terbuka setiap akhir pecan atau terlibat 

dalam kelompok komunitas atau sekolah yang mengurusi masalah lingkungan, lingkari 

angka 5. 

1 2 3 4 5 

 

Saya sudah berbicara banyak dengan seorang psikolog yang mengajar pembelajaran 

inovatif di Arizona State University tentang bermacam-macam gaya belajar dan 

bagaimana itu membantu kita mencapai sukses pribadi dan financial. Setelah 

mendengarkan pemikirannya, saya menambahkan satu lagi kecerdasan: 

i. Visi: ini adalah hal yang menentukan apakah seseorang akan menjadi pemimpin atau 

pengikut. Pemimpin-pemimpin besar dapat melihat situasi yang akan terjadi dan 

mengambil tindakan tepat untuk menanggapinya. Winston Chuchill, Perdana Menteri 

Inggris selama Perang Dunia II, adalah salah satu pemimpin dunia yang melawan Nazi 

sejak awal. Sepertinya ia bisa melihat hal buruk yang akan terjadi kalau ia tetap 

memegang kekuasaan. Kalian yang memiliki bola Kristal, tandai angka 5 

1 2 3 4 5 

 

Apakah kau memperhatikan pola angka-angkamu? Dimana kau member dirimu nilai 

tertinggi? 

Kalau dirimu memberi dirimu angka 4 atau 5 di kecerdasan verbal-linguistik, sangat 

mungkin kau merasa nyaman belajar menggunakan sarana membaca dan menulis. Kalau 

kau memberi angka 4 dan 5 pada kecerdasan natural, fisik, maupun musikal, mungkin 

kau akan sukses dalam “belajar dengan melakukan” – menggunakan latihan kerja seperti 



magang atau bergabung dengan kelompok sekolah atau komunitas. Kalau kau memberi 

angka 4 atau 5 pada kecerdasan ruang atau angka, kau mungkin cocok belajar 

mengunakan gambar, tabel dan diagram, membuat model, atau bekerja dengan tanganmu. 

Kalau kau memberi angka 4 atau 5 pada kecerdasan verba-lingustik atau interpersonal 

atau visi, kau mungkin paling belajar dengan berbincang-bincang dengan teman atau 

orang dewasa tentang pengalaman mereka, berdebat atau menampilkan sesuatu. Kau akan 

menemukan kecerdasan intrapersonalmu berguna di setiap jenis cara belajar, karena hal 

itu akan menolongmu mempertahankan kesabaran dan penghargaan diri saat menghadapi 

tantangan. 

Mungkin juga kau memberi nilai tinggi dibeberapa area. Ini berarti kau bisa merasa 

nyaman dengan “menggabungkan dan menyelaraskan” kegiatan-kegiatan yang 

mendukung gaya belajarmu. 

Akan tetapi, bagaimana kalau kau tidak memiliki skor tinggi di area manapun? Apakah 

itu artinya kau sama sekali tidak memiliki harapan? Tidak sama sekali. Latihan ini 

dirancang untuk membuatmu mulai berpikir mengenai bagaimana cara pikirmu. Orang 

yang berfikir tentang masa depan, yang memiliki  “visi”, misalnya, kemungkinan akan 

menjadi pemimpin bisnis yang baik. Namun, hal itu tidak berarti bahwa saat ini mereka 

sudah menjadi seperti itu. Kalau menurutmu kau saat ini tidak memiliki “visi”, jangan 

panik. Kau bisa “memompa” area mana pun kalau kau bermaksud melatih otakmu. 

(Sumber: Kiyosaki Robert T bersama Sharon L. Lecter, C.P.A.2005. Rich Dad Poor 

Dad for Teens. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 

 

Dapatkan ebook Gratis lainnya di Blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 
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