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ABSTRACT 
This paper presents an e-learning system to identify the learning style of each student. This system begin with student 
registration process and some questions about VARK learning style (visual, audio, read, kinesthestic). After answering 
the questions, the  system will recommend visual, audio, read or kinesthestic material. This system needs less time for 
student to access study material. In doing so, this paper also explores the relationship between the use of  learning style 
and the learning object. 
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1. Pendahuluan 
Learning style  merupakan sesuatu yang dimiliki pelajar dalam proses pembelajaran dan tidak lepas dari materi ajar yang 
diajarkan. Setiap pelajar memiliki learning style sendiri dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM). Learning style 
yang dimiliki pelajar mempunyai perbedaan, ada yang lebih mudah paham dengan model atau teori, ada juga lebih 
tertarik jika disuguhkan fakta atau data. Kemudian tidak jarang dalam PBM pelajar lebih menyenangi materi yang 
bersifat multi media (visual, audio, teks) dan ada yang lebih nyaman dan mengerti dengan tulisan atau teks. Pada 
akhirnya dengan adanya kesesuaian learning style yang didapat maka akan lebih meningkatkan minat dalam PBM. 
Dalam PBM konvensional, hal ini bukan menjadi masalah, sebab telah diakomodir dengan pertemuan face to face. 
Namun dalam system elearning ini merupakan masalah. Setidaknya pertemuan face to face berkurang, sehingga peran 
dari Learning Manajemen System (LMS) harus lebih ditingkatkan. Fitur fitur learning environment yang menjadikan 
pelajar nyaman sesuai dengan learning style sangatlah diharapkan untuk diakomodir dalam system elearning. 
 
Seperti pepatah ”kita bisa karena terbiasa”, maka apabila kita mempelajari suatu materi yang diberikan berdasarkan cara-
cara yang biasa kita lakukan maka akan menghasilkan suatu yang lebih baik. Permasalahan yang muncul dalam 
penelitian ini adalah belum diketahuinya karakteristik-karakteristik yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Nantinya 
karakteristik ini memberikan rekomendasi terhadap learning object. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka 
penelitian ini akan merancang suatu sistem yang dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing pengguna sistem e-
learning dengan menggunakan metode VARK (Visual, Audio, Read dan Kinesthetic). Dengan itu penulis melakukan 
suatu penelitian dengan judul ” Identifikasi Learning Style Untuk Memperoleh Sistem E-Learning yang Optimal”. 
 
Pada penelitian ini penulis menggunakan model learning style VARK (Visual, Audio, Read, Kinesthetic), yaitu suatu 
metode yang lebih kepada pendekatan fisik dengan bagaimana mereka belajar. Pelajar akan diidentifikasikan gaya 
belajarnya dengan menggunakan kuisioner yang dimiliki oleh VARK. Pada penelitian ini mata kuliah yang akan 
disajikan adalah mata kuliah jaringan komputer. Semua materi dibuat berbeda berdasarkan masing-masing learning style 
yaitu materi visual, audio, read, kecuali kinestik karena materi kinestik membutuhkan media langsung. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem e-learning yang dapat mengidentifikasi karakteristik learning style dari 
masing-masing individu. Hasil identifikasi ini juga akan memberikan rekomendasi materi yang dibutuhkan dalam 
pembelajaran secara online yang lebih optimal 
 
2. Literature Review 
2.1 E-Learning 
Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. E-Learning adalah suatu pembelajaran 
berbasis internet. Learning style menurut definisi[3] merupakan suatu ciri khas dari seseorang dalam proses pembelajaran 
dengan konsentrasi penuh sehingga dapat dengan mudah menerima informasi baru. 
 
2.2 Learning Style 
Learning style menurut definisi[3] adalah suatu proses bagaimana mahasiswa mulai untuk berkonsentrasi, memproses, dan 
mempertahankan informasi yang sulit dan baru. Dapat dijelaskan bahwa learning style merupakan suatu ciri khas dari 
seseorang dalam proses pembelajaran dengan konsentrasi penuh sehingga dapat dengan mudah menerima informasi baru. 

Tabel 1. VARK 
VARK Informasi 

Visual Tabel, Grafik, Diagram Aliran, Simbol, Panah, Hirarki 
Audio Penyampaian Materi, Pembelajaran, Tape, Diskusi Kelompok, Berbicara Tentang Berbagai Hal 
Read/write Masukan Dan Keluaran Hanya Berupa Text 
Kinesthetic Pengalaman atau aktivitas praktek 
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2.3   Metode VARK  
Visual: Mahasiswa yang visual menerima informasi melalui mata, mereka perlu membedakan dan menggaris bawahi 
informasi yang didapat dari dosen, mencatat dari powerpoint dan sebagainya. Pada model visual terdapat gambar-gambar 
besar dan tidak terlalu detail, mereka tidak menampilkan kata atau tulisan dan biasanya seperti nonton TV, video atau 
DVD. 
 
Audio: mahasiswa hanya dapat menerima materi melalui penjelasan lisan yang diberikan oleh dosen saja, tanpa diberikan 
gambar-gambar secara nyata. Mereka butuh mendengarkan informasi secara berulang-ulang agar dapat mengingat meteri 
yang diberikan oleh dosen secara maksimal. 
Read: materi-materi yang didapat hanya dari buku-buku saja, mereka hanya membutuhkan baris-baris tulisan dari buku 
tersebut, untuk dapat diingat. 
Kinesthetic: mahasiswa menerima materi langsung dari dosen dan langsung dipraktekkan. Mereka membutuhkan 
eksperimen untuk belajar, dan ingin praktek. Yang mereka butuhkan sekarang adalah memberikan reaksi informasi 
sebelum mereka benar-benar mengerti. 
 
3. Metodelogi Penelitian 
  
  
  
  
  
  
 
 

  
 

Gambar 1. Metode Pengembangan Model Waterfall[2] 
 
Planning  
Tahap perencanaan merupakan proses penting untuk mengetahui mengapa sistem informasi harus dibuat dan menentukan 
bagaimana cara membangun sistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem e-learning yang 
dapat mengidentifikasi karakteristik learning style dari masing-masing individu. Dengan cara mengisi sebuah kuisioner 
yang diadopsi dari VARK yang akan memberikan klasifikasi tentang masing-masing learning style berdasarkan VARK 
yaitu learning style visual, audio, read dan kinestik. 
 
Analisis Software 
Sistem yang penulis buat adalah suatu sistem pembelajaran yang berbasis internet, yang lebih dikenal dengan 
e-learning. Sistem pembelajaran yang berbasis internet atau e-learning tidak membutuhkan ruang dan waktu 
yang banyak. Sistem ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja.  
 
Analisis Karakteristik Learning Style 
Learning style adalah suatu proses bagaimana mahasiswa mulai untuk berkonsentrasi, memproses, dan mempertahankan 
informasi yang sulit dan baru. Dapat dijelaskan bahwa learning style merupakan suatu ciri khas dari seseorang dalam  
proses pembelajaran dengan konsentrasi penuh sehingga dapat dengan mudah menerima informasi baru. Learning style 
berdasarkan VARK lebih kepada pendekatan fisik dengan bagaimana mereka belajar terdiri dari Visual, Audio, 
Read dan Kinestik. Learning style visual merupakan gaya belajar yang menggunakan tabel, grafik, diagram 
aliran, simbol, panah, hirarki. Learning style audio merupakan gaya belajar yang berupa penyampaian materi, 
pembelajaran, tape, diskusi kelompok, berbicara tentang berbagai hal. learning style read hanya berupa text. learning 
style kinestik bersifat seperti praktek. 
 
Data Flow Diagram (DFD) 
Dalam diagram ini digambarkan bagaimana data yang berhubungan dengan sistem yang dapat diakses, baik oleh 
pengatur data maupun oleh pengguna. Pengatur data memiliki akses yang dibatasi oleh pengatur sistem sehingga tidak 
semua tabel dapat diakses secara langsung oleh pengguna. Setiap permintaan data yang dilakukan oleh pengguna akan 
dilayani oleh server secara langsung dengan mengakses data yang ada di server. Alur data tersebut tergambar pada 
diagram konteks pada Gambar 2.   
 
Konteks diagram, di atas menggambarkan bahwa user dapat menggunakan website untuk melihat dan melakukan 
pembelajaran dengan mengisi Login. Login ini berfungsi juga agar dapat mengerjakan evaluasi dari hasil pembelajaran 
sebelumnya. Data-data pembelajaran disiapkan oleh client sedangkan data-data hasil pembelajaran secara otomatis dapat 
diketahui oleh client dan user.  

PLANNING 

ANALISIS 

DESAIN  

IMPLEMENTASI
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Login 

Input dosen
Input Informasi

input matkul

Mahasiswa 
 

Dosen 

Mengisi 
KuisionerVARK

Pilih 
MatKul 

Evaluasi 

Nilai 

Admin 

Materi 

Evaluasi

Rekomendasi VARK

Nilai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Diagram Konteks 
   
4.  Implementasi Sistem 
Merupakan tahap berikutnya untuk menerjemahkan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang ke dalam bahasa 
pemrograman komputer yang telah ditentukan. Semua tahap ini mengimplementasikan desain perangkat lunak sebagai 
sebuah program lengkap atau unit program dan diimplementasikan ke dalam suatu sistem yang nyata sesuai dengan apa 
yang telah kita desain. 

 
Gambar 3 Tampilan Menu Daftar 

  
Cara mengetahui learning style yaitu dengan menggunakan kuisioner. Adapun langkah-langkah pengisian kuisioner yaitu 
sebelumnya kita pilih sub menu daftar. Seperti tampak pada Gambar 4. 
 
Setelah mengisi semua kuisioner dan mengklik OK maka akan tampil sebuah form yang berisi skor kuisioner anda. Dari 
skor tersebut menunjukkan bahwa anda termasuk kategori learning style apa. Kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Materi Visual 
Jika kita termasuk dalam kategori visual, klik mata kuliah Visual, sehingga akan tampil daftar materi secara visual. Klik 
2x materi yang akan dilihat maka tampil materi. Kegiatan ini dapat kita lihat pada Gambar 6. 
 
Materi Audio 
Jika kita termasuk dalam kategori audio, klik mata kuliah audio, sehingga akan tampil daftar materi secara audio. Klik 2x 
materi yang akan dilihat maka tampil file download. Klik open untuk melihat, klik save untuk mengambil materi dan klik 
cancel untuk batal. Jika klik open maka tampil materi dalam winamp, seperti pada Gambar 7. 
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Gambar 4. Tampilan Kuisioner 
  

 
  

Gambar 5. Tampilan Rekomendasi Kuisioner 
 

 
  

Gambar 6. Tampilan Materi Visual 
  
Materi Read 
Jika kita termasuk dalam kategori read klik mata kuliah read, sehingga akan tampil daftar materi secara read. Klik open 
untuk melihat, klik save untuk mengambil materi dan klik cancel untuk batal. Jika klik open maka akan tampil materi. 
Klik open untuk melihat, klik save untuk mengambil materi dan klik cancel untuk batal. Jika klik open maka tampil 
materi, seperti pada Gambar 8. 
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Gambar 7. Tampilan Materi Audio 
 

 
Gambar 8. Tampilan Open Materi Read 

  
5. Kesimpulan 
Sistem e-learning sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran karena sistem ini dapat diakses dari manapun tanpa 
melihat jarak dan waktu. Sistem yang dibangun oleh penulis adalah sistem yang dapat mengidentifikasi karakteristik 
masing-masing pengguna. Sistem e-learning dengan menggunakan metode VARK (Visual, Audio, Read dan Kinesthetic) 
diharapkan dapat mengetahui karakteristik masing-masing dan dapat meningkatkan mutu dari pembelajaran online. 
Sistem ini merupakan suatu e-learning yang dapat menyediakan cara belajar dengan menggunakan 3 cara belajar yang 
berbeda yaitu Visual, Audio dan Read. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi learning objek 
bagi mahasiswa sesuai dengan karakteristik yang telah diidentifikasi. Hasil identifikasi ini juga akan memberikan 
rekomendasi materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran secara online yang lebih optimal. 
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