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Pertanyaan2 penting….

§ 1. Apa sih gaul itu??
§ 2. Kenapa kita perlu gaul, bergaul??
§ 3. Prestasi, penting nggak?
§ 4. Kita harus bagaimana??



Gaul adalah…

§ Istilah untuk….
§ Para remaja yang memiliki sekian buanyak 

ciri….sehingga mereka bisa disebut gaul…
§ Bagaimana dengan kamu??



Ciri-ciri anak gaul…

§ Ada 99 ciri anak gaul yaitu…..
§ 1. rambut mohawck,emo, harajuku, britpop

2. stelean indies,rock and roll,ato kejepang2x-an
3. jacket cewek : warna yg nabrak2x kaya IJO,KUNING,- army ato          
skrng2x mulai kotak2x bergaris
jakcet cowok : jeans-cardinal- vitage merek adidas-pake jas yg 
item-army
cewek-cowok: semua pakean mulai dari sepatu-jam buatan distro
4. beli baju ato jacket? KE DISTRO aja..(walpoun ga beli apa2x)
5. pake gelang2x karet yg item2x..

§ 6……..dan masih buanyak sampai 99 jenis….(sumber google/ 
anak gaul).



Beberapa contoh tampilan yang 
dibilang gaul…



Penampilan cowo’ 
yang katanya
gaul…..

Sumber : Google/gambar anak
satyasembiring.wordpress.com/..
./gaul 13 Juni 2009



Gaya cewe’ 
sekarang yang 
katanya Gaul….

http://satyasembiring.wordpre
ss.com/2008/03/03/gaya-anak-
muda-jaman-sekarang/



Contoh gaya anak muda
jaman sekarang…

http://satyasembiring.wordpress.com/2008/
03/03/gaya-anak-muda-jaman-sekarang/



Mahasiswa 
yang 
katanya 
gaul….

http://satyasembiring.word
press.com/2008/03/03/gaya-
anak-muda-jaman-sekarang/



Mahasiswa yang katanya gaul…



Bagaimana pergaulan anda
selama ini??
§ 1. Apakah anda ikut-ikutan teman saja??
§ 2. Apakah anda berusaha supaya dapat 

diterima teman-teman anda?
§ 3. Bagaimana anda melakukannya??



Bagaimana Dengan Anda??

Pergaulan yang baik :
§ 1. Memulai Pembicaraan dengan Hal hal yang Sudah Pasti 

§ 2. Jangan Pernah Mengkritik Diri Sendiri 

§ 3. Jangan Mudah Memuji 

§ 4. Jangan Membicarakan Diri Sendiri 

§ 5. Bahasa Tubuh yang Ramah 

§ 6. Membagi Perhatian dengan Adil 

§ 7. Hindari Perdebatan 

§ 8. Jadilah Pendengar yang Baik 

§ 9. Seni Mengelak 

§ 10. Sense of Humor 



Gaul dan Prestasi………

Gaul tidak bertentangan dengan prestasi, 
karena memang memiliki entitas berbeda :

Gaul…

Berprestasi…
Ngga’ 

berprestasi

Ngga’ gaul



Semua bisa kita raih……

Baik “enjoy” dalam pergaulan maupun
“wow” dalam prestasi…semua bisa kita
peroleh……asalkan….kita tidak salah
mengerti apa itu makna :

“Gaul dan Prestasi”



Keduanya adalah pilihan……

§ Prestasi :
§ “To overcome obstacle, to exercise power, to 

strive to do something difficult as well and as 
quickly as possible” Muray dalam Beck (1990 : 
290)



Bagaimana cara berprestasi??






