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Pengertian kecerdasan

n Kemampuan menyelesaikan masalah 
n Menemukan jawaban atas pertanyaan 

spesifik 
n Belajar materi baru dengan cepat dan 

efisien  



Manusia hanya menggunakan 
5% saja, 95% belum digunakan



PENINGKATAN KEKUATAN OTAK TIDAK 
TERGANTUNG PADA USIA, TINGKAT 
KEHIDUPAN, ATAU KECERDASAN SESEORANG, 
YANG PENTING ADALAH KEMAUAN/NIAT 



Anda dapat meningkatkan jumlah sinapsis dalam 
otak Anda dengan mengingat kata-kata.  Makin 
banyak kata yang Anda ingat, makin besar pula 
daya ingat akibat peningkatan jumlah sinapsis 
dalam sistem saraf ini.

Belajar tidak hanya memunculkan sinapsis-
sinapsis baru, namun di tingkatan tertentu 
juga mendorong terjadinya 
NEUROGENESIS, pembentukan sel-sel otak 
baru. 



Mengapa harus cerdas ? 
1. Memperkirakan kesuksesan 

seseorang di masa depan
2. Lebih berhati-hati dalam mengambil  

keputusan penting
3.  Kecerdasan terus bertambah





Kecerdasan Majemuk 
n Kecerdasan 

linguistik 
n Kecerdasan logika –

matematika 
n Kecerdasan musik 
n Kecerdasan visual-

spasial 
n Kecerdasan 

kinestetik

n Kecerdasan 
interpersonal 

n Kecerdasan 
intrapersonal 

n Kecerdasan natural 
n Kecerdasan 

eksistensial 



Kecerdasan linguistik 

n Kecakapan berkomunikasi dengan kata-
kata yang berirama, menyukai puisi, 
tulisan-tulisan dengan gaya bahasa 
tertentu



Hebatnya huruf “T”

Tatkala Temperatur Terik Terbakar Terus, Tukang Tempe Tetap Tabah,
Tempe-tempe , Teriaknya.
Ternyata Teriakan Tukang Tempe Tadi Terdengar Tukang Tahu,
Terpaksa Teriakannya Tambah Tinggi, Tahu Tahu. ..Tahu ! :O :O
Tempenya Terbaik, Tempenya Terenak, Tempenya Terkenal!! , Timpal 
Tukang Tempe.
Tukang Tahu Tidak Terima, Tempenya Tengik, Tempenya Tawar, 
Tempenya Terjelek . ! :O :O
Tukang Tempe Tertegun, Terhenyak, Teplakkk ! Tamparannya Tepat 
Terkena Tukang Tahu ….. :’( :’(
Tapi Tukang Tahu Tidak Terkalahkan, Tendangannya Tepat Terkena 
Tulang Tungkai Tukang Tempe.
Tukang Tempe Terjengkang Tumbang! Tapi Terus Tegak, Tatapannya 
Terhunus Tajam Terhadap Tukang Tahu.



Tetapi, Tukang Tahu Tidak Terpengaruh Tatapan Tajam Tukang 
Tempe Tersebut, Tidak Takut!! Tantang Tukang Tahu. Tidak 
Ternyana Tangan Tukang Tempe Terkepal, Tinjunya Terarah, 
Terus Tonjokkannya Tepat Terkena Tukang Tahu, Tak 
Terelakkan! Tujuh Tempat Terkena Tinjunya,
Tonjokan Terakhir Tepat Terkena Telak Tititnya… :’( :’(
Tukang Tahu Terjerembab. Tolong.. Tolong.. Tolong..!!!…. 

Teriaknya Terdengar Tinggi.
Tanpa Tunda Tempo, Tukang Tempe Teruskan 
Teriakannya, Tempe .. Tempe .. Tempe..Tapi Terus Terdengar 
Tembakan..Tukang Tempepun Tertembak Tentara 
Teroris..Teretetetetetetetetetetetetetetetetet!!! Tukang Tempe 
Terkapar Tertembak..Tukang Tahupun Tertawa 
Terbahakbahak…Teletai Teritanya..Tapek Tauuuuuuuuu!!! :’( .



Kecerdasan Logika-Matematika

n Menyukai hal-hal yang berhubungan 
dengan angka, menganalisa, 
kemampuan deduksi, eksperimen



Kecerdasan Musik

n Kemampuan mengenali nada, peka 
terhadap nada dan irama, mampu 
membedakan nada, musik



Kecerdasan visual-spatial

n Menyukai gambar-gambar visual, 
fotografi, seni rupa (lukis dan patung), 
merekam peristiwa 



Kecerdasan kinestesis
n Kepekaan terhadap aktivitas tubuh, 

gerak tubuh, menari



Kecerdasan interpersonal

n Kecakapan membangun interaksi, 
senang melakukan aktifitas yang 
berhubungan dengan orang lain



Kecerdasan intrapersonal

n Sensitif terhadap nilai diri, mampu 
mengenali diri sendiri, menilai kelebihan 
dan kekurang diri 



Kecerdasan natural

n Menyukai hal-hal yang alami, 
memelihara binatang peliharaan dan 
tanaman, minat terhadap flora dan 
fauna, peduli lingkungan



Kecerdasan eksistensial

n Menaruh perhatian pada permasalahan 
hidup yang utama, keyakinan dan nilai-
nilai agama. 



Pertanyaan ..

n Apakah anda cerdas ?
n Di bidang apa kecerdasan anda ? 
n Berapa anda mengukur kesuksesan 

anda di masa depan ? 
n 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10





Tingkatkan kecerdasan Anda
dengan mencegah 3 hal:

1.NARKOBA
2.PORNOGRAFI
3.PENGAWET MAKANAN



APAKAH SEBAB-SEBABNYA 
KAUM REMAJA ATAU ANAK 
MUDA ITU 
SAMPAI MENYALAHGUNAKAN 
NARKOTIKA ? 



•Karena rasa ingin tahu atau coba-coba saja. 

•Karena ajakan atau hasil bujuk rayu seorang 
teman, sehingga ia merasa perlu untuk 
menunjukkan rasa setia kawannya dalam 
pergaulan itu. 

•Karena dirundung rasa bosan dan kesepian 
dalam hidupnya oleh sebab kurang adanya 
kegiatan kerja dan kesibukan. 

•Karena ingin memperoleh pengalaman baru di 
bidang cita rasa dan karsa. 



•Karena rasa gelisah, resah, khawatir, cemas, pikiran buntu, dan 
tidak dapat mengatasi suatu kesulitan dalam hidupnya, sehingga ia 
mencari semacam saluran sebagai pelarian. 

•Karena ingin dipandang sebagai pemberani atau jagoan dalam 
melakukan tindak-tanduk yang serba berbahaya atau mengandung 
resiko berat, seperti misalnya ngebut, berkelahi, mengeroyok, 
menodong, merampok, melakukan hubungan kelamin dengan cara 
paksa, dan lain-lain. 

•Karena ingin menyatakan semacam protes atau rasakurang senang 
terhadap kewibawaan orangtua, guru, pemimpin agama, pemimpin 
masyarakat, adat istiadat, hukum dan peraturan yang kolot atau 
kaku, yang berlaku setempat. 

•Karena ingin mempermudah hasrat penyaluran dan tindak-tanduk 
seksual. 



BAGAIMANAKAH CARA MENCEGAH 
BAHAYA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA ITU 
DENGAN JALAN PREVENTIF ? 



Keluarga yang berantakan atau broken home adalah pintu 
gerbang bagi berbagai macam jenis kenakalan remaja dan 
penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, peranan 
orangtua dalam membina suasana rumah tangga yang 
penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak itu 
adalah sangat penting. 

Hindarilah kebiasaan merokok dan minuman keras 
semenjak dari masa remaja atau masa muda. Sebab dari 
kebiasaan merokok dan rangsangan minuman keras itulah 
seorang remaja atau anak muda bisa meningkat terus ke 
arah perbuatan mengisap ganja, menyedot narkotika, dan 
untuk akhirnya menyuntik dirinya sebagai morfinis yang 
sejati. 



Guru-guru atau kaum pendidik di lingkungan sekolah 
mempunyai tanggungjawab besar pula untuk 
menggembleng anak didiknya menjadi manusia 
Pancasilais yang bermoral tinggi. Di dalamnya sudah 
terangkum kewajiban menjadi warga negara yang 
bersusila, yang tidak mau melibatkan diri dalam 
penyalahgunaan narkotika. Hendaklah murid-murid itu 
dibina menjadi siswa-siswi teladan, dan jangan 
sampai mereka jadi korban kegiatan penyalahgunaan 
narkotika. 



Dampak pornografi 
terhadap otak dan 
perilaku



Jakarta - Seks sebelum menikah telah dilakukan sejumlah remaja. Data 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2010 
menunjukkan, 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan seks pra 
nikah.

"Artinya dari 100 remaja, 51 sudah tidak perawan," ujar Kepala BKKBN 
Sugiri Syarif usai memberikan sambutan acara Grand Final Kontes Rap 
dalam memperingati Hari AIDS sedunia di lapangan parkir IRTI monas, 
Minggu (28/11/2010).

Beberapa wilayah lain di Indonesia, seks pra nikah juga dilakukan 
beberapa remaja. Misalnya saja di Surabaya tercatat 54 persen, di 
Bandung 47 persen, dan 52 persen di Medan.

Bagaimana dengan kehamilan yang tidak diinginkan? "Hasil penelitian di 
Yogya dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalamai kehamilan 
sebelum menikah," kata Sugiri.

Selain itu data tentang penyalahgunaan narkoba menunjukkan, dari 3,2 
juta jiwa yang ketagihan narkoba, 78 persennya adalah remaja. 
Sedangkan penderita HIV/AIDS terus meningkat setiap tahunnya.



Dalam seminar mengenai dampak pornografi terhadap 
kerusakan otak di Jakarta, ahli bedah syaraf dari Rumah Sakit 
San Antonio, Amerika Serikat, Donald l. Hilton Jr, MD 
mengatakan bahwa adiksi (kecanduan) mengakibatkan otak 
bagian tengah depan yang disebut ventral tegmental area 
(vta) secara fisik mengecil.



“Pornografi menimbulkan perubahan konstan pada 
neorotransmiter dan melemahkan fungsi kontrol. 
Ini yang membuat orang-orang yang sudah 
kecanduan tidak bisa lagi mengontrol perilakunya,” 
kata Hilton serta menambahkan adiksi pornografi 
juga menimbulkan gangguan memori.

Kondisi itu, tidak terjadi secara cepat dalam waktu 
singkat namun melalui beberapa tahap yakni 
kecanduan yang ditandai dengan tindakan 
impulsif, ekskalasi kecanduan, desensitisasi dan 
akhirnya penurunan perilaku.



Dari survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati 
selama tahun 2005, diketahui ada 1.705 anak kelas 4 
– 6 SD di Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-
Tangerang-Bekasi) yang mengaku sudah mengenal 
pornografi.

Dari survei tersebut diketahui, sebanyak 20 
persen anak-anak mengenal pornografi dari 
situs internet, 25 persen dari handphone, 2 
persen dari film dan TV, 12 persen dari film 
VCD/DVD, 17 persen dari novel atau cerita, 12 
persen dari majalah, koran atau tabloid 
sebanyak 3 persen, dan lain-lain sebanyak 9 
persen.

Sementara untuk tempat-tempat mereka mengakses materi 
pornografi sebagian besar, yakni 35 persen di rental 
VCP/internet, 25 persen rumah sendiri, 22 persen rumah 
teman, dan lain-lain 18 persen.



“Dan kerusakan otak akibat kecanduan 
pornografi adalah yang paling berat, lebih berat 
dari kecanduan kokain,”

Kecanduan pornografi sebenarnya sama dengan 
kecanduan narkoba. Kalau kencanduan narkoba jelas 
keliatan parahnya. Kalau kecanduan pornografi tidak 
kelihatan secara fisik.



Stimulasi oleh pornografi merangsang pelepasan hormon dopamin 
dan endorfin. Jumlah reseptor di dalam otak akan terus 
bertambah yang dapat menggiring anak menjadi kecanduan

Kedua bahan kimia dibutuhkan terus ketika ada perangsangan. 
Jika paparan pornografi diteruskan, otak akan membutuhkan 
dopamin semakin besar guna mempertahankan kadar rasa 
senang yang sama seperti alkohol dan heroin.

Jadi dopamin dan endorfin akan bermanfaat kalau kita hidup 
normal. Terkait pornografi, otak mengalami rangsangan 
berlebihan sehingga otak tak bekerja dengan normal dan tidak 
dapat merespons lagi. Akibatnya otak mengecil dan bagi anak 
yang otaknya belum berkembang, pornografi sangat berpengaruh 
dan rentan menyebabkan adiksi serta merusak tumbuh kembang 
otaknya.



Bahaya fatamorgana 
tentang pornografi yang 
terlanjur tercipta secara 
tidak sengaja oleh otak kita



1

Memberi makan pada “keinginan mata” dan 
“keinginan daging” yang tidak akan pernah 
terpuaskan. Pornografi hanya akan membuat 
‘penontonnya’ minta tambah, tambah, dan tambah 
lagi.



Dengan mudah, pornografi memperbudak 
orang akan nafsunya dan membuka pintu 
terhadap segala jenis kejahatan seperti 
kemarahan, penyiksaaan, kekerasan, 
kepahitan, kebohongan, iri hati, pemaksaan, 
dan keegoisan. 

Kekuatan tersembunyi dibalik pornografi 
akan menunjukkan dirinya pada saat orang 
yang sudah terlibat berusaha menghentikan 
kebiasaannya. Tanpa bantuan, biasanya 
orang itu tidak berdaya untuk lepas.



2
Pornografi membuat cara berpikir 
seseorang menjadi penuh dengan seks 
semata.



Pikiran seks akan menguasai alam 
bawah sadar mereka. Gambar berbau 
seks akan melekat pada otak mereka. 

Pada saat seseorang memutuskan 
untuk berhenti melihat pornografi-
pun, gambar-gambar yang pernah ia 
lihat dimasa lalu akan bertahan sampai 
beberapa tahun bahkan selama-
lamanya



Pornografi membuat seseorang terpicu untuk lebih suka 
melayani diri sendiri dibanding orang lain.

Masturbasi/onani adalah contohnya. Ini adalah tindakan pemenuhan nafsu 
pribadi yang bisa membuat seseorang sulit menerima dan memberi cinta 
yang sebenarnya pada orang lain. Pornografi biasanya membuat orang 
kecanduan masturbasi/onani.



Dalam banyak kasus, pornografi 
membuat seseorang kehilangan 
daya kerjanya. Yang tadinya aktif 
dan kreatif bisa menjadi tidak fokus 
dalam pekerjaan.



“Isi Pulsa“

Sepasang suami istri membuat kode utk berhubungan suami istri 
dengan istilah isi pulsa. suatu malam suaminya minta " mah isi pulsa 
yuk" karena baru pulang kerja istri jawab : maaf pak, mama lagi low 
bat....

malam berikutnya suaminya minta " mah isi pulsa yuk" karena istrinya 
tidak ada hasrat jawab : maaf pah. mamah lagi ga ada sinyal 
nehh.....maalam berikutnya suami tak bosan2coba terus " mah isi pulsa 
yuk" lagi lagi istri nolak karena haid : maaf pah, gangguan jaringan

.nah seminggu setelah haid gantian mamah yang ngebet :"pah isi pulsa 
yuk" 

jawab suami dengan santai maaf mah, papah sudah GANTI OPERATOR 
yang ON terus dan paling banyak bonussssss n murah hehehehehe

Mamah : Bisa gitu Pah,..?!? bukan nya Batere Papah mah cepet Low 
Batt,..?!?



PENGAWET MAKANAN 
BERBAHAYA BAGI MANUSIA:

1.FORMALIN
2.BORAKS
3.ZAT PEWARNA MAKANAN
4.PENYEDAP SINTETIS (MSG)





FORMALIN

Merupakan larutan komersial dengan 
konsentrasi 10 - 40% dari formaldehid

Formalin adalah BUKAN untuk makanan, 
melainkan antiseptik pembunuh kuman

Penyalahgunaan pada makanan misalnya 
pada mi basah, tahu, bakso, ikan asin dll



MAKANAN DAPAT DIDUGA MENGANDUNG FORMALIN APABILA 
MEMILIKI CIRI-CIRI SBB;

1. Tahu yang bentuknya sangat bagus, tekstur lebih kenyal, 
tidak mudah hancur atau rusak, awet beberapa hari dan
tidak mudah busuk dan beraroma menyengat khas
formalin

2. Mie basah yang awet beberapa hari dan tidak mudah basi, 
lebih berminyak, beraroma menyengat formalin

3. Ayam potong yang berwarna putih bersih awet dan tidak
mudah busuk

4. Ikan asin yang mengandung formalin tidak rusak sampai
lebih dari sebulan, warna bersih dan cerah, tidak berbau
khas ikan asin dan tidak mudah hancur, tidak dihingapi
lalat bila tidak ditutup. 



BORAKS

Makanan yang ditambahkan boraks adalah 
Bakso, lontong, mi, kerupuk, makanan 
tradisional.

Boraks (biasa disebut obat bakso, asam borat, 
natrium tetra borax, sodium borat) sebenarnya 
adalah pembersih fungisida toksik

Ciri-ciri bakso yang mengandung boraks adalah 
lebih kenyal





Zat Pewarna tekstil yang disalahgunakan 
sebagai pewarna makanan yang paling 
banyak digunakan adalah RHODAMIN B 
dan METANYL YELLOW.

PEWARNA MAKANAN BANYAK TERDAPAT 
DALAM;

JAJANAN ANAK SEKOLAH
TAHU (WARNA KUNINGNYA)
TERASI, KERUPUK DAN SIRUP 



VETSIN, MSG

CHINESE RESTAURANT SYNDROME

BATAS AMAN 0.3 – 1 GRAM PER HARI.

BANYAK TERDAPAT DALAM MAKANAN INSTAN

PENYEDAP ALAMI BUMBU DAPUR SEPERTI 
MERICA, LAOS, 
KAYU MANIS, BAWANG PUTIH, BAWANG MERAH, 
HERBA SALAM, PANDAN SEREH, KALDU DAGING 
DLL 



BAGAIMANA KITA BERSIKAP SEHUBUNGAN DENGA 
ADANYA DAMPAK NEGATIF PENGAWET SINTETIS DLL/ 
SEMUA KEPUTUSAN ADA DI TANGAN ANDA, TETAPI 
DISARANKAN UNTUK MENGURANGI SEMAKSIMAL 
MUNGKIN MENGONSUMSI MAKANAN ATAUPUN 
MINUMAN BERPENGAWET SINTETIS.  

PAKAILAH SECUKUPNYA SAJA DAN MAKSIMALKAN 
PENGGUNAAN BAHAN MAUPUN CARA ALAMI UNTUK 
MENGAWETKAN MAKANAN DAN MINUMAN KITA



PENUTUP

KECERDASAN DASAR SEORANG GURU 
ADALAH KEMAMPUAN GURU UNTUK 
MENGINGAT.

FAKTA: BAHWA KESUKSESAN KARIER 
SESEORANG BERHUBUNGAN DENGAN 
JUMLAH KATA-KATA YANG IA KETAHUI



Pentingnya ‘memasukkan’ informasi bukan hanya ke 
‘kamar’ short-term memory tetapi juga terus ke 
‘kamar’ long-term memory. 

Pengetahuan ini sangat penting untuk tiap individu 
saat mempelajari sesuatu, untuk orangtua saat 
mengajari anaknya dan juga untuk pengajar saat 
mengajar peserta didiknya.

Apa itu short-term memory dan long-term 
memory?
Sebelumnya, mari mengerti dahulu apa itu “Short-term 
memory” dan “Long-term memory” 



Short-term memory: adalah sebuah sistem di otak kita 
yang berfungsi untuk menyimpan sementara informasi dan 
memproses informasi yang diperlukan saat kita berpikir 
(seperti saat kita mencoba menseleksi atau mengelompokkan 
informasi yang kita terima, saat kita mencoba mengerti hal 
baru, melogika sesuatu, menganalisis hubungan sebab-akibat, 
mencari alasan atau argumentasi). 

Sebagai contoh, saat seseorang menyebutkan sejumlah 
bilangan secara acak kepada kita dengan kecepatan tertentu 
(misal 1 detik satu bilangan), dan selanjutnya kita diminta 
mengingat dan menyebutkan kembali bilangan-bilangan 
tersebut secara urut berdasarkan besar bilangan. Rata-rata 
kapasitas short-term memory untuk orang normal dewasa 
sebanyak 5 hingga 7 item. 



Hasil-hasil penelitian meyakini bahwa kemampuan seseorang menyelesaikan 
permasalahan erat kaitannya dengan banyaknya informasi yang dia miliki 
dan mampu dia ‘panggil’ dari long-term memory dia. 

Sebagai contoh, seorang grand-master catur mudah mengalahkan berbagai 
lawan caturnya karena beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu kombinasi 
posisi catur yang telah tersimpan di long-term memory dia yang otomatis 
akan ’terpanggil’ saat berpikir menyelesaikan masalah. 

Contoh lain yang diangkat dalam penelitian adalah seorang sopir yang telah 
berpengalaman puluhan tahun akan dengan santai dan mudah melakukan 
banyak hal selagi menyopir kendaraan, seperti menghidupkan radio, 
mengganti saluran radio, bercakap-cakap dengan penumpang, bahkan 
sambil menentukan arah kendaraan. Semua informasi tentang teknik 
menyetir, arah jalan, dan masalah-masalah di jalan telah tersimpan di long-
term memory dia dan otomatis akan terpanggil manakala menyetir. Hal yang 
sama tidak dijumpai pada seseorang yang baru saja belajar menyetir.



Long-term memory: adalah sebuah sistem di otak kita yang berfungsi 
untuk menyimpan secara permanen, mengatur, dan memanggil kembali 
informasi-informasi diwaktu berikutnya. Seringkali informasi yang 
disimpan di long-term memory akan dapat kita ingat sepanjang hidup.

Jika diibaratkan dengan komponen komputer, short-term memory mirip 
dengan RAM (Random Access Memory) yakni tempat penyimpanan data 
sementara sebelum diproses di CPU (Central Processing Unit), data yang 
tersimpan di RAM akan terhapus atau hilang tertulis ulang dengan data-
data berikutnya; sedangkan long-term memory mirip dengan hard-disk 
yakni tempat penyimpanan permanen data. Seperti halnya otak, apapun 
yang di-inputkan ke sebuah komputer akan masuk dan diproses di RAM 
(short-term memory) tetapi tidak semua input atau hasil pengolahan 
akan disimpan di hard-disk (long-term memory). 



4 TEKNIK UNTUK LAMA 
MENGINGAT

1. MENGULANG 1- 10 words.pps
2. VISUALISASI  etos kerja

negera berkembang.pps
3. ASOSIASI What is Family.pps
4. JADIKAN HOBI/GOOD    

ATTITUDE



KESIMPULAN:

1. KECERDASAN SEORANG GURU HARUS 
TERUS MENERUS DITINGKATKAN

2. 3 HAL YANG BERBAHAYA BAGI 
PENURUNAN KECERDASAN; NARKOBA, 
PORNOGRAFI DAN ZAT BERBAHAYA 
DALAM MAKANAN

3. KECERDASAN DASAR SEORANG GURU 
ADALAH MENGINGAT







SARAN PRAKTIS JADI GURU PROFESIONAL

1. Ing Ngarso Sung Tulodo: Guru perlu menjadi
contoh bagi anak murid dalam hal seorang
pembelajar otodidak minimal 2 jam per hari

2. Ing Madya Mangun Karsa: Guru menjadi
pendamping /mentor bagi anak murid untuk
mencegah bahaya rokok, narkoba, poronografi, 
makanan berbahaya

3. Tut Wuru Handayani: Guru memberikan
dorongan motivasi agar anak murid menjadi
dirinya sendiri sesuai dengan kecerdasan
alamiah yang ada pada anak didik





Einstein VS Mr Bean
Einstein dan Mr Bean duduk berdampingan dalam sebuah penerbangan. 

Einstein mengajak memainkan sebuah permainan tebak-tebakan. 

Einstein: Aku akan mengajukan satu pertanyaan, jika Anda tidak tahu jawabannya 
maka Anda membayar saya hanya $ 5, dan jika saya tidak tahu jawabannya, saya 
akan membayar Anda $ 500. 

Einstein mengajukan pertanyaan pertama: 
Berapa jarak dari Bumi ke Bulan ? 

Mr Bean tidak mengucapkan sepatah kata pun, merogoh saku, mengeluarkan $ 5. 

Sekarang, giliran Mr Bean... 

Dia bertanya kepada Einstein: 

Apakah yang naik ke atas bukit dengan 3 kaki, dan akan turun dengan 4 kaki ? 

Einstein melakukan pencarian internet, dan meminta semua teman-temannya yg 
cerdas. 
Setelah satu jam mencari jawaban… akhirnya ia memberikan Mr Bean $ 500. 

Einstein sambil penasaran bertanya: 
Nah, jadi apa naik keatas bukit dengan tiga kaki dan turun dengan empat kaki ???

Mr Bean merogoh saku, dan memberikan Einstein $ 5. !!!



SUMBER PUSTAKA :
1.  Internet Gambar Google
2. Gambar kartun dari koran Kompas
3. Berita dari suratkabar
4. Humor dari milis
5. Materi dari buku-buku


