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MODALITAS BELAJAR 

• VISUAL 

 Belajar dengan cara melihat 

• AUDITORIAL 

 Belajar dengan cara mendengar 

• KINESTETIK 

 Belajar dengan cara bergerak, bekerja, 

dan menyentuh 



ORANG-ORANG VISUAL 

• Rapi dan teratur 

• Berbicara dengan dengan cepat 

• Teliti terhadap detail 

• Mementingkan penampilan 

• Pengeja dengan baik 

• Mengingat apa yg dilihat drpada didengar 

• Mengingat dengan asosiasi visual 

• Pembaca cepat dan tekun 

• Lebih suka membaca drpa dibacakan 

• Mempunyai masalah mengingingat instruksi, kecuali 
ditulis 

• Lebih suka melakukan demonstrasi drpada berpidato 

 



ORANG-ORANG AUDITORIAL 

• Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

• Mudah terganggu oleh keributan 

• Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca 

• Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

• Kesulitan untuk menlis tetapi hebat dlm berbicara 

• Berbicara dengan irama yg berpola 

• Biasanya pembicara yg fasih 

• Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yg didiskusikan 

• Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskabn 

• Ada masalah [pada pekerjaan0-pekerjaa yang melibatkan 
visualisasi 

• Lebih suka pengeja dengan keras drpadm menuliskannya 

• Lebih suka gurauan lisan drpd membaca komik 



ORANG-ORANG KINESTETIK 

• Berbicara dengan perlahan 

• Menanggapi perhatian fisik 

• Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

• Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain 

• Selalau berorientasi dengan fisik dan banyak bergerak 

• Mempunyai perkembangan otot-otot yg besar 

• Belajkar melalui praktik 

• Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

• Menggunakan jari sebagai penunjuk ktk membaca 

• Banyak menggunakan isyarat tubuh 

• Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

• Tidak dapat menmgingat geografi, kecuali pernah ke tempat itu 

• Menggunakan kartu-kartu yg mengandung aksi 

• Ingin melakukan segala sesuatu 

• Menyukai permainan yg menyibukkan 



MEMAHMI KATA-KATA KHAS 

DAN KECEPATAN BERBICARA  
• VISUAL 

 Kata-kata khas digunakan dalam pembicaraan: menurut pandangan 
saya … 

 Kecepatan bicara: cepat 

 

• AUDITORIAL 

  Kata-kata khas digunakan dalam pembicaraan: aku mendengar apa 
yang kau katakan … 

  Kecepatan bicara: sedang 

 

• KINESTETIK 

  Kata-kata khas digunakan dalam pembicaraan: saya merasa 
sepertinya Anda … 

 Kecepatan bicara: lebih lambat 

 


