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: Dosen membutuhkan strategi pembelajaran dalam mengembangkan kegiatan kelas.
Untuk membantu dosen dalam memahami atau mengenal mahasiswa lebih jauh, maka
diperlukan keterampilan pemetaan tipe belajar mahasiswa; apakah type belajar visual,
audio atau kinestetik. Tes sederhana ini dapat digunakan dosen untuk mengetahui dan
mengembangkan pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.
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: terdapat pada Blog.mardianto@uinsu.ac.id
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TES TYPE BELAJAR MAHASISWA
A. Petunjuk
o Mahasiswa belajar sesuai dengan keadaan, kemampuan, serta keinginan yang menjadi bagian dari
dirinya.
o Dosen memerlukan satu data type belajar mahasiswa agar mudah mengelompokkan, mengendalikan,
serta memberdayakannya agar dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.
o Pemetaan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan melibatkan seluruh mahasiswa dan
dosen sekaligus menjadi strategi pembelajaran atau strategi pengelolaan kelas.
B. Proses
o Guntinglah potongan kartu sebagaimana data kartu di bawah ini.
o Letakkan potongan kartu di atas meja atau lantai yang mudah dijangkau mahasiswa.
o Persilahkan mahasiswa untuk melihat, memilih dan mengambilnya sebagai sebuah pilihan dirinya.
o Sampai kepada mahasiswa bahwa mereka baru saja memilih typologi belajar yang selama ini sesuai
dengan pilihan kartu yang ditangannya.
o Silangkah mahasiswa untuk mengelompokkan diri; V= kelompok Visual, A=kelompok Audio, dan
K=kelompok Kinestetik.
o Beri kunci jawaban yang benar bahwa: V= adalah kartu dengan kartu dimana huruf kedua Cetak
Tebal, A= adalah kartu dimana kata atau kalimat menggunakan titik diakhir. Sementara K= tidak
terdapat tanda sebagaimana dua kartu lainnya.
o Tanya mengapa mereka memilih, dan apa yang mereka lakukan dalam belajar selama ini.
o Refleksikan kegiatan ini terkait dengan type belajar selama ini.
C. Pilhan Kartu
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