
 

Survey Kecerdasan Belajar LabSkola 
 
Petunjuk: Berilah tanda (x) pada  tiap nomor di bawah ini yang sesuai dengan diri kita sendiri  
1 = Tidak sama sekali 2 = terkadang 3 = cukup sering 4 = sangat setuju/sering 
 

No. Pertanyaan 
1 2 3 4 

1. Saya menyukai teka-teki silang/scrabble dan permainan kata lainnya     

2. Saya suka mendengarkan musik.     

3. Saya suka memecahkan soal matematika atau perhitungan     

4. Saya suka belajar dengan ada media gambar     

5. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik.     

6. Saya suka menghabiskan waktu sendiri     

7. Saya suka memperhatikan suasana hati, perilaku dan watak teman-teman.     

8. Saya suka belajar tentang binatang dan tumbuh-tumbuhan     

9. Saya suka mengekspresikan diri dengan menulis cerita atau diari      

10. Saya bisa bermain alat musik     

11. Saya suka bermain permainan yang menggunakan angka dan logika     

12. Saya suka menggambar dan membuat desain     

13. Saya suka dengan kerajinan tangan     

14. Saya suka berpikir tentang mimpi dan cita-cita saya      

15. Saya dapat mengajak teman melakukan hal yang saya sukai     

16. Saya sangat tertarik pada alam dan lingkungan     

17. Saya suka mengerjakan tugas membuat tulisan atau karangan     

18. Saya suka bernyanyi.     

19. Saya suka diberi tantangan mengerjakan soal teka-teki logika yang sulit     

20. Saya suka bermain puzzle.     

21. Saya suka aktivitas fisik olahraga      

22. Saya suka mengintropeksi diri terhadap kesalahan2 saya     

23. Saya suka kegiatan yang banyak melibatkan orang lain     

24. Saya suka memelihara binatang      

25. Saya suka membaca buku apapun     

26. Saya suka mendengarkan orang bernyanyi     

27. Saya saya mempelajari pola dalam permainan atau pelajaran     

28. Saya membaca dan menggunakan peta dan grafik     



 

29. Saya suka dengan pelajaran yang ada praktiknya     

30. Suasana tenang itu penting untuk saya     

31. Saya bisa berbaur dengan berbagai teman     

32. Saya suka dengan kegiatan mengunjungi alam (laut atau gunung)     

33. Saya suka belajar dengan banyak membaca     

34. Saya suka dengan kegiatan dan acara musik     

35. Saya menyukai pertanyaan benar dan salah      

36. Saya dapat memperkirakan jarak dan ukuran dengan tepat     

37. Saya memiliki refleks tubuh yang baik     

38. Saya percaya diri dan tidak mudah terpengaruh orang lain     

39. Saya suka berbincang dan berdiskusi dengan teman     

40. Saya suka berkebun atau menanam tanaman sendiri     

 
 
Petunjuk: Isi tiap kolom skor sesuai dengan nomor dan nilai yang didapat dari tes di atas. 
 

Jenis 
Kecerdasan 

No. Skor No. Skor No. Skor No. Skor No. Skor TOTAL 

Linguistik 1.  9.  17.  25.  33.   

Musikal 2.  10.  18  26.  34.   

LogisMatematis 3.  11.  19.  27.  35.   

Spasial 4.  12.  20.  28.  36.   

Kinestetik 5.  13.  21.  29.  37.   

Intrapersonal 6.  14.  22.  30.  38.   

Interpersonal 7.  15.  23.  31.  39.   

Naturalistik 8.  16.  24.  32.  40.   

 
Skor ≤ 10 
Kecerdasan ini bukan merupakan kecerdasan yang menonjol. Siswa mungkin akan menghindari 
kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan kecerdasan ini.  
 
10 < Skor ≤ 15 
Siswa nyaman menggunakan kecerdasan ini. Siswa akan mudah mengikuti kegiatan yang 
berhubungan dengan penggunaan kecerdasan ini. 
 
Skor > 15  
Kecerdasan tersebut merupakan kecerdasan yang paling menonjol yang dapat dengan mudah siswa 
gunakan. Siswa ahli dalam kegiatan dengan penggunaan kecerdasan ini.  
 


