
 

 

PERSONALITY & POTENTIAL ASSESSMENT 

Adalah suatu system analisa yang dipergunakan untuk membaca karakter dan potensi dalam 

diri seseorang sehingga karakter dan potensi tersebut dapat dikembangkan dan dipergunakan 

bidang pekerjaan tertentu secara optimal. Personality & Potential Assessment memiliki tingkat 

akurasi hampir 90% dan hasil tes dapat diketahui dalam waktu singkat*. ( *Disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang berlaku )  

 

METODE ANALISA 

Personality & Potential Assessment menggunakan metode Test EQ ( Emotion Quotient ) yaitu 

menganalisa karakter dan potensi seseorang berdasarkan pola / system berpikir.  

Contoh : 

Seorang professor berpikir dengan logika yang kuat sedangkan seorang seniman bekerja 

dengan perasaan yang kuat. Maka seorang professor kemungkinan sangat kecil mempunyai 

hobi yang berhubungan dengan seni ( contoh : menggambar, mewarna ) dan seorang seniman 

mempunyai kemungkinan kecil menyukai hal-hal yang bersifat teliti dan penalaran logika ( 

contoh : kurang suka matematika, fisika ). Dengan mengenal cara berpikir yang berbeda maka 

kita dapat melihat kecenderungan seorang professor akan memilih kegiatan membaca buku 

ilmiah dari pada buku seorang cerita bergambar / novel roman, sebaliknya seorang seniman 

akan memilih cerita buku bergambar / novel roman dari pada dia harus membaca buku 

ensiklopedia / kamus / majalah ilmu pengetahuan. 

Yang membedakan adalah kalau cerita diatas merupakan contoh karakter yang ekstrim dan 

spesifik, sedangkan pada kenyataannya sifat dan karakter itu tidaklah ekstrim seperti diatas. 

Maka TIC inilah yang menemukan beberapa indeks pendekatan karakter agar kita dapat 

melihat karakter dan potensi dalam orang itu secara tepat / mendekati kenyataan. Sehingga 

metode yang digunakan TIC adalah menggunakan data pola berpikir manusia dan dikalikan 

dengan indeks tertentu ( hasil dari riset ) akan memunculkan nilai prosentase ( % ) tertentu 

yang menunjukan kecenderungan sifat / karakter / potensi yang ada didalam diri client. 

 

 

DASAR PENILAIAN 

Penilaian dalam analisa Personality & Potential Assessment menggunakan prosentase ( % ) 

artinya adalah probabilitas / kecenderungan sifat itu muncul. 

 



 

 

Sebagai contoh : 

Pak Bambang 78% menyukai es krim coklat, maka ketika pak Bambang dihadapkan oleh pilihan 

misalkan es krim rasa coklat, rasa moca, rasa vanilla maka kecenderungan dominan akan 

memilih rasa coklat. 

Tetapi tidak sama dengan secara pasti pak Bambang memilih coklat 7x setiap 10x penawaran 

pilihan es krim. 

Jadi kesimpulannya adalah 78% bukan menunjukan nilai prestasi / suatu ukuran tetapi 

menunjukan kecenderungan dalam berpikir dan kecenderungan kemungkinan yang akan 

dipilih oleh client. 

STANDARISASI PENILAIAN DALAM REPORT : 

Semua isi  dalam report Personality & Potential Assessment yang berhubungan dengan indeks 

mempunyai maksud dan arti sebagai berikut : 

  5% - 40% digolongkan kurang kuat / dibawah normal 

40% - 45% digolongkan cukup tetapi kurang kuat 

45% - 55% digolongkan cukup 

55% - 60% digolongkan cukup tetapi cenderung kuat 

60% - 75% digolongkan kuat 

75% - 99% digolongkan sangat kuat 

Arti kata “KUAT” adalah bahwa karakter tersebut sering muncul atau cenderung kuat pengaruhnya. 

Arti kata “CUKUP” adalah bahwa tingkat kemunculan karakter mempunyai probabilitas yang seimbang / 

tergantung mood / seimbang atau cenderung seperti semua anak pada umumnya. 

  5% - 20% digolongkan sangat kurang berbakat 

20% - 40% digolongkan kurang berbakat 

40% - 50% digolongkan cenderung berbakat 

50% - 60% digolongkan berbakat 

60% - 75% digolongkan sangat berbakat 

75% - 99% digolongkan sangat berbakat sekali 
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S O S I A L I S A S I 

KENYAMANAN DALAM LINGKUNGAN SOSIAL 

Orang dengan tipe seperti ini, dapat merasa nyaman baik bila berada didalam  maupun diluar 

lingkungan yang telah dikenalnya. 

Rasa nyaman bila berada disuatu tempat, sangat tergantung dari kodisi / suasana hati pada saat itu. 

RASA NYAMAN BERADA OUTDOOR / LINGKUNGAN SOSIAL  :   44 %  

RASA NYAMAN BERADA INDOOR / LINGKUNGAN PRIVASI :   56 %                 

 

KEBUTUHAN BERINTERAKSI DENGAN ORANG LAIN ( AFILIASI ) 

Cenderung kurang suka melibatkan orang lain dan hanya berinteraksi dengan orang terdekat saja.  

Keberadaan orang lain tidak menjadi bagian yang penting dan cenderung tidak tergantung pada orang 

lain. 

Mudah mempunyai menjalin pertemanan tetapi tidak mudah menjalin persahabatan 

Lebih terfokus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya terlebih dulu. 

Pada beberapa orang cenderung menarik diri, menjauhi popularitas atau pusat perhatian. 

KEBUTUHAN INTERAKSI DENGAN ORANG LAIN / SOSIAL  :   26 %  

 

SIKAP DALAM BERSOSIALISASI 

Keinginan dalam pergaulan bersifat biasa-biasa saja, tidak terlalu pasif maupun aktif dan tergantung 

suasana hati pada saat itu. 

Dalam bersosialisasi cenderung memilih kelompok / orang yang cocok dengan dirinya dan yang dapat 

menerimanya. 



 

 

KEMAMPUAN UNTUK BERSOSIALISASI / BERINTERAKSI DENGAN ORANG LAIN :   48 % 

SIKAP TERBUKA DAN KEMAMPUAN MENERIMA KEBERADAAN ORANG LAIN :  48 %  

 

D A T A   I N F O R M A S I 

 

SIKAP DALAM MENANGGAPI DATA INFORMASI 

Mempunyai kebiasaan berpikir secara aktual ( sesuai kenyataannya yang ada ). Lebih menyukai hal hal 

yang naturalis, konkrit dan yang mudah dipahami.  

Berpikir secara obyektif berfokus pada fakta yang ada dan dapat diterima oleh pengindraan.  

Biasanya tidak mudah untuk percaya terhadap hal-hal yang diluar pikiran sehat, tahayul atau 

supranatural. 

SIKAP TERHADAP INFORMASI SECARA OBYEKTIF  / REALITIS           :   62 %  

SIKAP TERHADAP INFORMASI SECARA SUBYEKTIF / PENCEDUS IDE BARU  :   38 %  

 

ANALISA KEBUTUHAN DALAM DATA INFORMASI  

Membutuhkan informasi hanya sekedar cukup untuk memenuhi rasa keingin-tahuan saja.  

Pada hal-hal tertentu hanya membutuhkan informasi yang bersifat global terutama hal-hal yang 

dianggap kurang penting.  

Tetapi untuk hal-hal yang dianggap penting sangat membutuhkan informasi yang bersifat detail. 

KEBUTUHAN INFORMASI SECARA DETAIL PER ITEM  :   40 %  

KEBUTUHAN INFORMASI SECARA GLOBAL / MELEBAR :   60 %  

KEMAMPUAN MENGANALISA DATA INFORMASI        :  55 %   

 

KEMAMPUAN KREATIFITAS  

Kreatifitas yang muncul kurang berani keluar dari pola-pola yang sudah ada / umum.  

Lebih memilih hal-hal yang umum dan hal yang lebih pasti dari pada berpikir dengan kemungkinan-

kemungkinan baru. 

Kreatifitas termasuk kreatifitas pengembangan yaitu kreatifitas yang dibuat dari hasil belajar, hasil 

pengamalan dan hasil pengetahuan yang telah dipelajari 



 

 

SISTEM BERPIKIR SECARA TERPOLA / TERSISTEM / KREATIF PENGEMBANGAN   :   64 %  

SISTEM BERPIKIR SECARA LENTUR / RANDOM / KREATIF INOVATIF           :   36 %  

 

P O L A   B E R P I K I R 

 

SIKAP PENYELESAIAN MASALAH 

Tipe orang yang berfokus kepada penyelesaian masalah dengan mengutamakan hak dan keadilan. 

Orang dengan tipe ini, akan secara tegas untuk meminta apa yang menjadi hak dan keadilannya, tanpa 

basa basi dan tanpa negosiasi. 

orang tersebut siap menghadapi segala resiko ( sikap tegas dan frontal ) dalam mempertahankan yang 

menjadi hak. 

INDIKATOR CARA PENYELESAIAN MASALAH DENGAN MENGUTAMAKAN KEADILAN DAN HAK       :   66 %  

 INDIKATOR CARA PENYELESAIAN MASALAH DENGAN MENGUTAMAKAN JALAN DAMAI  :   34 %  

 

SIKAP MENGAMBIL KEPUTUSAN 

Orang dengan tipe seperti ini sangat rasionalis sehingga semua keputusan diambil dengan berdasarkan 

logika dan analisa yang mendalam. 

Stimulasi perasaan empati yang muncul biasanya dikemas dalam bentuk penilaian yang dapat masuk 

logika. 

Contoh : bila bencana alam maka perasaan empatinya mendorong dia berkeinginan menyumbang. 

Tetapi bentuk dan besar sumbangan tergantung penilaian logikanya. 

Orang seperti ini sering kali berpikir secara sebab akibat atau untung rugi. 

INDIKATOR PENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN DASAR RASIONAL / LOGIKA  :   64 %                        

INDIKATOR PENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN PERASAAN / HATI          :   36 %                  

 

STIMULASI SISTEM BERPIKIR 

Orang dengan tipe seperti ini mempunyai stimulasi sistem berpikirnya dengan mempertimbangkan 

perasaan atau rasa empati. 

Mempercayai perkataan orang lain meskipun dia sendiri belum melihat atau mengalami sendiri. 



 

 

INDIKATOR STIMULASI SISTEM BERPIKIR DARI LOGIKA / DIALAMI SENDIRI  :   37 %  

INDIKATOR  STIMULASI SISTEM BERPIKIR DARI RASA EMPATI / PERASAAN                          :   63 %  

 

S I K A P   D A L A M   B E K E R J A 

 

SIKAP DALAM PERENCANAAN 

Orang ini antara tipe Action dan tipe Pemikir bekerja secara seimbang dan tergantung suasana hati. 

Kadang lebih cenderung bekerja secara terencana, teratur dan bertahap dan membutuhkan persiapan 

yang cukup. 

Karena termasuk orang yang fleksibel dalam gaya hidup maka sikap dalam membuat rencana lebih 

bersifat fleksibel dan menyesuaikan keadaan. 

SIKAP HIDUP TERENCANA DAN TERSTRUKTUR / TIPE PEMIKIR :   51 % 

SIKAP HIDUP SPOTANITAS DAN RANDOM / TIPE ACTION      :   49 % 

 

SIKAP DALAM MENGAKTUALISASIKAN KEINGINAN 

Termasuk tipe orang yang mengaktualisasikan keinginannya dipengaruhi oleh suasana hati pada saat 

itu. 

Cenderung lebih mudah berubah-ubah keinginannya ( cepat bosan ). 

SIKAP DALAM AKTUALISASI KEINGINAN  :   57 %  

 

SIKAP DALAM DISIPLIN DAN PRINSIP HIDUP 

Orang dengan tipe seperti ini, cenderung kurang disiplin lebih menyukai kebebasan dan keleluasaan 

dalam bidang bekerja. 

Kurang menyenangi aturan-aturan yang ketat, tegas dan mengikat. Pribadi yang fleksibel dan dinamis, 

selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 

SIKAP KEDISIPLINAN  DAN MEMEGANG PRINSIP HIDUP :   30 %  

SIKAP FLEKSIBILITAS DAN KEMAMPUAN BERADAPTASI  :   70 %  

 

 



 

 

DOMINAN KERJA OTAK 

Ciri karakter yang muncul adalah 

Pola pikir yang menitik beratkan proses logika / yang dapat diterima oleh akal sehat Rasional dan 

Proporsional 

Berpola pikir secara Holistis / global yang kemudian menuju pemikiran yang lebih detail / per item 

Mempunyai pemikiran yang melebar atau kreatif (Dirvergen) 

Berkembang dalam fungsi Verbal dan Berbahasa 

Cenderung berpikir secara terpola dan sesuai aturan pada umumnya 

Mengutamakan keadilan dan hak 

Berpandangan secara Objektif, Konkrit 

Dalam aktualisasi bekerja dan bergerak secara Linier , Satu per satu / Berurutan dan bertahap 

Sebagai orang yang terbiasa pengguna Pola 

Mempunyai konsep hidup  secara bebas dan berubah-ubah sesuai pengahayatan nilai yang diyakini 

Berpandangan luwes dan fleksibel 

FUNGSI OTAK KIRI   :  52 %     FUNGSI OTAK KANAN  :  48 %  

 

KECERDASAN MAJEMUK 

1. KECERDASAN LINGUISTIK / BERBAHASA 

Kecerdasan linguistik melibatkan kepekaan terhadap bahasa lisan dan tertulis, kemampuan untuk 

belajar bahasa, dan kapasitas untuk menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. KECERDASAN LOGIS - MATEMATIS 

Kecerdasan logis-matematis terdiri dari kapasitas untuk menganalisis masalah secara logis, melakukan 

operasi matematika, menyelidiki masalah ilmiah. 

3. KECERDASAN VISUAL - SPASIAL 

Bentuk kecerdasan ini umumnya terampil menghasilkan imajinasi mental dan menciptakan representasi 

grafis. 

4. KECERDASAN KINESTETIK - OLAH TUBUH 

keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekpresikan pikiran dan perasaan misalnya  (aktor, 

pemain pantomim-operet,penari,atlet), 



 

 

dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah misalnya ( pengrajin,teknisi 

mesin mekanik,dokter bedah,pengukir). 

5.KECERDASAN MUSIKAL 

Kemampuan mengerjakan bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi (pengguna 

musik),membedakan(kritikus musik),mengubah (komposer) dan mengekspresikan(penyanyi) 

6.KECERDASAN INTERPERSONAL 

Kemampuan untuk dapat mempersepsi, membaca susana hati, memotivasi, memahami pemikiran dan 

mengerti Perasaan Orang Lain. 

7.KECERDASAN INTRAPERSONAL 

Kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak atas pemahaman diri tersebut. 

Termasuk juga memahami secara tepat kekuatan dan keterbatasannya, menyadari, susana 

hati,keinginan,motivasi, temperamen/watak,disiplin diri dan harga diri. 

8.KECERDASAN  NATURALIS 

Keahlian mengenal dan mengatagorikan spesies plora dan fauna dan alam sekitar. 

kemampuan dasarnya adalah kepekaan dan rasa perduli terhadap fenomena( gejala) alam dan 

menyikapi makhluk hidup. 

9.KECERDASAN  KREATIFITAS 

Kecerdasan yang menunjukkan kemampuan kreatif. KECERDASAN ini termasuk bagaimana anak mampu 

menciptakan dan berkreasi dengan bentuk, warna, fungsi Dll. 

 

ANALISA KECENDERUNGAN TINGKAT KECERDASAN MAJEMUK ADALAH : 

Kecerdasan Berbahasa dalam Berkomunikasi      :  45 % 

Kecerdasan Berbahasa dalam Cipta Karya / Seni :  38 %  

 

Kecerdasan Logika   Matematis                 :  54 % 

Kecerdasan Hitungan Matematis                 :  52 % 

 

Kecerdasan Visual - Spasial dalam Design      :  37 %  

Kecerdasan Visual - Spasial dalam Imajinasi   :  51 % 



 

 

Kecerdasan Kinestetik Motorik kasar           :  49 % 

Kecerdasan Kinestetik Motorik halus           :  41 %  

 

Kecerdasan Musikal                            :  50 %  

 

Kecerdasan Interpersonal                      :  42 %  

 

Kecerdasan Intrapersonal                      :  39 %  

 

Kecerdasan Naturalis                          :  39 %  

 

Kecerdasan Kreatifitas                        :  37 %  

 

BENTUK GAYA BELAJAR 

GAYA BELAJAR VISUAL 

Gaya belajar dengan cara menggunakan kemampuan penglihatan, lebih suka membaca, materi 

bergambar , memiliki kepekaan kuat tarhadap warna ,bentuk dan pemahaman terhadap masalah-

masalah artistik. 

Juga terbiasa untuk mencontoh / meniru dari orang lain. Duduk tenang saat belajar di tengah situasi 

yang ribut dan ramai tanpa merasa terganggu. 

Melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Mudah menghapal tempat dan lokasi. 

 

GAYA BELAJAR  AUDITORY 

Gaya belajar dengan cara menggunakan kemampuan pendengaran. Lebih suka mendengar dan 

berdiskusi. Lebih senang diajar secara lisan,  dibacaka . 

Belajar dengan cera membaca dengan suara keras, pandai bercerita / bicara. Bisa mengulangi apa yang 

didangarnya, baik nada, irama, dan lainnya. 

Dapat mambaca dangan baik sehingga dia dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya 

karena ketika membaca, secara otomatis dia mendengarkan suaranya sendiri di dalam hati/batinnya. 



 

 

GAYA BELAJAR KINESTETIK 

Gaya belajar yang melibatkan aktifitas secara fisik. Bentuk belajar yang disukai biasanya sering 

menggunakan obyek nyata sabagai alat bantu belajar, suka pratikum / praktek langsung. 

Ciri yang menonjol Menyukai belajar sambil bermain. Terkesan kurang tekun.Canderung menggunakan 

garakan tubuh dalam mengekspresikan apa yang ingin disampaikan 

Ketika membaca cenderung menunjukan jari tangannya kearah buku. Kalau menghafal sesuatu dangan 

cara dengan berjalan, menggerakan tubuh dan suka berada didalam ruangan yang luas / alam bebas. 

 

Kecenderungan Gaya Belajar yang sesuai karakter adalah : 

1. GAYA BELAJAR VISUAL   =  31 %       

2. GAYA BELAJAR AUDITORI   =  35 %                      

3. GAYA KINESTETIK    =  34 %     

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN CIPTA SENI : 

 

KEMAMPUAN BAKAT SENI DIBIDANG MENGGAMBAR : 

1. Bakat menggambar dengan tangan dalam bentuk gambar imajinasi                                         :  47 %  

2. Bakat menggambar dengan tangan dalam design penataan warna, komposisi bentuk dan ruang , 

proposional :  39 %  

3. Kemampuan menggambar bukan dari bakat tetapi skill motorik halus dan cenderung meniru gambar         

:  49 %  

 

KEMAMPUAN BAKAT SENI  DIBIDANG MUSIK : 

1. Kemampuan untuk memahami nada, ritme, tempo, menghafal lagu, mengerti lagu          :  50 %  

2. Bakat bermain musik dengan menggunakan motorik halus mis. gitar, biola              :  48 %  

3. Bakat bermain musik dengan menggunakan motorik kasar mis. piano, drum, gamelan      :  50  

4. Bakat dalam menciptakan lagu, arasemen lagu , membuat design komposisi iringan lagu :  45 %  

5. Kemampuan bermain musik bukan dari bakat tetapi skill motorik halus                 :  48 %  

6. Kemampuan bermain musik bukan dari bakat tetapi skill motorik kasar                 :  51 %  



 

 

KEMAMPUAN BAKAT SENI  DIBIDANG BAHASA DAN SASTRA : 

1. Kemampuan menggunakan bahasa dibidang komunikasi mis : prersenter, public spkeaking :  44 %  

2. Kemampuan menggunakan bahasa dibidang sastra mis : ahli sastra, seniman puisi       :  42 %  

3. Kemampuan menggunakan bahasa dibidang mengarang / menulis buku , novel              :  43 %  

 

KEMAMPUAN BAKAT SENI  DIBIDANG OLAH TUBUH  DAN KOMEDIAN : 

1. Kemampuan olah tubuh dibidang menari , pantomin  :  45 %  

2. Kemampuan olah tubuh dibidang akting , drama     :  45 %  

3. Kemampuan seni dibidang komedi / humor           :  53 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG MOTORIK HALUS : 

1. Kerajinan tangan yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran mis : menyulam, kerajian berukuran 

kecil, manik-manik  :  44 %  

2. Kerajinan tangan yang membutuhkan sentuhan ide cipta seni mis : membuat design tas, sepatu, baju                 

:  43 %  

3. Kerajinan tangan membutuhkan ketepatan pengukuran den ketelitian mis : menjahit , origami                        

: 45 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG MOTORIK KASAR : 

1. Olah raga / akifitas fisik yang membutuhkan tenaga dan kelincahan mis : altetik, berenang          :  49 %  

2. Olah raga / akifitas fisik yg membutuhkan tenaga & strategi mis : bulutangkis, tenis meja, tenis  :  47 %  

3. Olah raga / akifitas fisik yang membutuhkan  kerjasama team  mis : basket, voly, sepak bola      :  47 %  

4. Olah raga / akifitas fisik yg membutuhkan kekuatan & keberanian mis : petualangan, tinju, bela diri :  

48 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG PENAMPILAN DAN TATABUSANA 

1. Rasa perduli terhadap penampilan dan tata busana karena sikap prefeksionis / kesempurnaan  :  45 %  

2. Bakat di bidang mendesain dan menyelaraskan penampilan dan tata busana untuk diri sendiri   :  38 %  



 

 

3. Bakat di bidang mendesain &  menyelaraskan penampilan dan tata busana untuk orang lain     :  39 %  

4. Bakat di bidang kecantikan dan Salon                                                        :  42 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG TATA BOGA 

1. Membuat kreasi masakan berdasarkan rasa         :  51 %  

2. Menciptakan kreasi masakan berdasarkan dan seni :  47 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN TERHADAP BARANG, HEWAN, TANAMAN 

, ALAM 

1. Bakat di dlm pemeliharaan, perawatan , keperdulian terhadap barang, hewan, tanaman, alam :  43 %  

2. Bakat dalam memperhatikan, merawat dan keperdulian terhadap orang lain                    :  42 %  

3. Bakat dalam memperhatikan, merawat dan keperdulian terhadap diri sendiri                  :  42 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG RANCANG BANGUN 

1. Bakat rancang bangun dibidang merangkai suatu sistem (mis : pembuatan program dalam sistem di 

komputer )       :  46 %  

2. Bakat rancang bangun dibidang struktur / penataan ruang dan fungsi ( mis: arsitektur , teknik sipil, 

interior ):  48 %  

3. Bakat rancang bangun dibidang yang terkait dengan grafis design (mis : design dalam komputer )                 

:  41 %  

 

ANALISA BAKAT DIBIDANG RISET  ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

1. Bakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi       :  46 %  

2. Bakat dalam bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi :  44 %  

 

 

 

 



 

 

 

ANALISA URUTAN 10 BAKAT TERTINGGI  ADALAH : 

1. Bakat dalam membuat masakan                                                      51 % 

2. Kemampuan bermain musik berdasarkan pengetahuan musik dan skill motorik kasar    51 %                  

3. Bakat memainkan alat musik menggunakan motorik kasar mis. piano, drum, gamelan   50 %                 

4. Bakat musik dalam memahami nada, ritme, tempo, menghafal lagu, mengerti lagu     50 %               

5. Bakat olah tubuh bid. Olah raga butuhkan tenaga dan kelincahan                   49 %   

6. Kemampuan menggambar dengan mencontoh gambar                                     49 %     

7. Bakat rancang bangun dibidang struktur/penataan                                  48 % 

8. Bakat olah tubuh bid. Olah raga butuhkan kekuatan dan keberanian                 48 %     

9. Kemampuan bermain musik berdasarkan pengetahuan musik dan skill motorik halus    48 %                  

10. Bakat memainkan alat musik menggunakan motorik halus mis : gitar, biola, Violin  48 %            

 


