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kakewa profile



Rule of The Games

• Smangat Pagi !

• Bri Smangat !

• Anchor “Good Attitude Good Future”

• Leader !

• Bagaimana ?

• And . . . .



Simpan HP 
Anda dan 
fokuskan 
pelajaran





Membahas tentang ukuran ...



Dimanakah kita saat ini ?





Pantaskah Kita Menyombongkan Diri ?

Hati-hati, Sombong adalah gejala awal 

mengerasnya HATI ...



Kata-kata dapat memunculkan image / 
citra karakterter seseorang



“Sir, Why do we fall? So 
that we may learn how to 

pick ourseves up”

Alfred #BatmanBegin



















Saya minta suara “ya” Anda ?

• Apakah mereka termasuk tokoh berpengaruh 
di dunia?

• Apakah mereka termasuk orang-orang yang 
memiliki kredibilitas yang tinggi ?

• Dan apakah mereka memiliki good & strong
attitude?

• Apakah kita boleh meniru karakter baik 
mereka?

• Jadi, kita juga BISA sukses seperti halnya 
mereka ?



Profile Personality 
Traits

Attitude & Character
Traits

(based on principles)

Dapatkah Anda sebut contohnya? ...



Karakter  :

• Kerja keras dan disiplin

• Semangat

• Mandiri

• Proaktif

• Komitmen tinggi

• Jujur & Bertanggung jawab

• Peduli

• Visioner

• Rendah hati & Ramah

Ketrampilan / kemampuan baik 
dalam hal :
• Berbahasa & Berbicara yg baik
• Menulis & Membaca
• Menggambar
• Mendengar & Menganalisa
• Berhitung
• Leadership
• Kreatif dan Inovatif



Kegigihan yg menginspirasi



Cerdas Bahasa

Cerdas Logis-

Matematis

Cerdas Visual

Cerdas Musikal

Cerdas 

Interpersonal

Cerdas Intrapersonal

Cerdas Naturalis

Cerdas Fisik

Cerdas Spiritual

KECERDASAN MAJEMUK
(Multiple Intelligence)



Apakah sikap mampu menopang 
prestasi ?



Siapa dia ? Isaac Newton, 

ketika sekolah dasar, 
nilainya sangat buruk

sampai gurunya
bingung, bagaimana

cara memperbaikinya.



Siapa dia ? Albert Einstein

Di masa kecilnya, ia adalah
seorang anak yang 

terlambat berbicara dan
juga mengidap Autisme. 

Bahkan nilainya di sekolah
dasar sangat buruk sampai

gurunya menyuruhnya
berhenti sekolah dan

berkata kepada Einstein, 
“Kamu tak akan bisa

belajar apa saja”



Siapa dia ? Thomas Alfa Edison

Ia hanya bersekolah sekitar 3 
bulan, dan secara fisik

agak tuli, Hingga akhirnya, 
ia dikeluarkan dari

sekolah. Lalu ia pulang ke
rumah dengan membawa

secarik kertas dari
gurunya. Ibunya kemudian
membaca kertas tersebut: 
“Tommy, anak Ibu, sangat

bodoh. Kami minta Ibu
mengeluarkannya dari

sekolah.”



Siapa dia ? Walt Disney
suatu saat pernah ia

tidur di depan
emperan bengkel
kecil dengan tidur
beralaskan koran
lusuh. Tidak ada

harta yang dia miliki
pada waktu itu, dan

satu-satunya keahlian
yang dia miliki hanya

menggambar.



Siapa dia ? Soichiro Honda

Di kelas, duduknya
tidak pernah di depan, 

selalu menjauh dari
pandangan guru. 
“Nilaiku jelek di

sekolah. Tapi saya tidak
bersedih, karena dunia
saya di sekitar mesin, 

motor dan sepeda, 



Siapa dia ? Louis Braille

Mengalami kerusakan pada
salah satu matanya ketika
berusia 3 tahun. Waktu itu

secara tidak sengaja dia
menikam matanya sendiri

dengan alat pembuat lubang
dari perkakas kerja ayahnya. 

Kemudian mata yang 
satunya terkena sympathetic 

ophthalmia, sejenis infeksi
yang terjadi karena

kerusakan mata yang 
lainnya.



Siapa dia ? Mark Zuckerberg

“Kok Facebook didominasi
warna biru mulu ya?” Itu

karena si Mark ini ternyata
buta warna hijau dan merah, 
dan warna terbaik yang bisa
dia lihat hanya warna biru. 

Lalu kenapa dia pernah
dibilang bodoh? Karena si

Mark nekat mengikuti jejak
seniornya Bill Gates, yaitu di

DO alias Drop-Out dari
Harvard University. 



Desire dapat

melahirkan

intelligent 

ignorance yaitu: 

kemauan seseorang

untuk memaksakan

diri melakukan

sesuatu demi

mencapai prestasi

tertentu, padahal

menurut kebanyakan

manusia hal tersebut

mustahil.



Jadi!
Orang-orang yang memiliki
perilaku yang baik & mental yang 
kuat akan terus bergerak,
mengambil tindakan untuk
mewujudkan apa yang 
diinginkannya.
Hingga energi alam disekitar kita 
akan tertarik dan mengarahkan 
kita menuju impian.

#smangatpagi



Video Never give up !  



GIGIH itu ... ?
• Bekerja keras

• Energik

• Penuh semangat

• Kreatif dan inovatif

• Tidak mudah putus asa

• Pantang Menyerah

• Beriman dan bertakwa.



Syarat Pensil Terbaik
• Menghasilkan karya bersama 

pemegangnya

• Tetap tajam dengan serutan

• Bisa memperbaiki kesalahan

• Bagian terpenting ada 
didalamnya

• Terus nyata dalam keadaan 
apapun



Tahukah Anda arang & berlian tersusun dari unsur yang sama ?
Bagaimana proses terbentuknya?



Ketika sang lilin mengeluh ...
• Lilin 1 “iman”

• Lilin 2 “sikap”

• Lilin 3 “cinta”

• Lilin 4 “HARAPAN” yg
tak padam



Berikan yang terbaik



T e r i m a k a s i h

tag photo kegiatan
bersama kakewa di

@smangatpagi
gunakan hastag

#smangatpagi


